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'பததிவுகள்' 101 கவவிததகள்
(தததொகுததி மூன்ற)

"அதனைவருடனும் அறதிவவிதனைப் பகதிர்ந்து தகதொள்வவதொம்" 

"அதனைவருடனும் அறதிவவிதனைப் பகதிர்ந்து தகதொள்வவதொம்" என்பததத்ததொரக மந்ததிரத்துடன்,
எழுத்ததொளர் வ.ந.கதிரிதரதனை ஆசதிரியரதொகக்தகதொண்டு மதொர்ச் 2000 ஆம் ஆண்டிலதிருந்து தவளளியதொகும்
இதணைய இதழ் 'பததிவுகள்' (பததிவுகள்.கதொம்). 'பததிவுகள்' இதணைய இதழதில் தவளளியதொனை கட்டுதரகள்,
சதிறகததகள், கவவிததகள் மற்றம் ஆய்வுக் கட்டுதரகள் மதின்னூற் தததொகுப்புகளதொக தவளளியதொகும்.

இது அவ்வதகயவில் தவளளியதொகும் மூன்றதொவது கவவிததத்தததொகுப்பு.

 'பததிவுகள்.கதொம்' தவளளியயடு!
அக்வடதொபர் 2020 
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உள்வள..

1. பபயபணபம்பப- பபிரததீபப,புதுச்சசேரிப-
2. உன்பநநினனைவுகபள்பப- பபிரததீபப,புதுச்சசேரிப-

3. நஞ்சுக்பககபடியபகநியசதபபகதபப்புள்பககபடிப.....? - மட்டுவபில்பஞபனைக்குமபரன்ப_
4. ஏன்பமறுக்கநிறபன்? - கவபிப-

5. நபனளையபஉலகம்ப- கனைனிஷ்கபபகதன்கபசேநிப-
6. சுதந்தநிரம்ப?  - றஞ்சேநினைனிப-

7. நனகப்பபக்கள்- கசேன்ரியுபப- மபமதயபனனைப-
8. அனமதநியபின்பஅரசேநிக்கபக……பபமபமதயபனனைப

9. கசேபத்துப்பபங்ககீடு!! -இமபம்.கவுஸ்பகமபய்ததீன்ப-
10. சுதந்தநிரசமபஉன்னைபல்! -இமபம்.கவுஸ்பகமபய்ததீன்.

11. இல்லபனமயபின்பஇருப்புபகமலநிஞ்சேநிமுத்தன்- நடரபஜபபமுரளைனிதரன்ப-
12. ஆருக்னகயபபஅக்கனறப- த.சேநிவபபலுப-

13. துரத்தும்பநநிழல்களைனின்பயுகம்ப- சேநித்தபந்தன்ப
14. ரவதீந்தநிரர! - அ.ந.கந்தசேபமநிப-
15. கனைல்!  அ.ந.கந்தசேபமநிப-

16. நபட்டுப்பபற்று!  அ.ந.கந்தசேபமநிப-
(17 _ 23) 17. ககீதபபமதநிவபணன்பகவபினதகள்! -

24. னஹைக்கூப- துளைனிப்பபக்கள்- மபமதயபனனை[புதுனவ]
25. புனதகுழநிபவதீடுப! - -எம்.ரிஷபன்பகஷரீப், இலங்னகப-

26.- 28 அகரம்.அமுதபவபின்பகவபினதகள்! 
29. என்பநநினலபஎன்னை? - கசேம்மதநிப- 

30. முதுகநில்பவனரயப்பட்டபபயங்கரபஓவபியங்கள்பப- கசேம்மதநிப-
31.   கண்ணபில்பனமகயழுதநிபப- சேக்தநிபசேத்தநிதபசேன்ப-

32.. குன்னைக்பகுடிபனவத்தநியநபதன்ப- மட்டுவபில்பஞபனைக்குமபரன்ப(சயரமனைனி) -
33. மபமதயபனனையபின்பகபதல்பகவபினதகள்ப-
34. கசேன்ரிய-நனகப்பபக்கள்பமபமதயபனனைப

35. மணபிவபிழப! - ரபஜநிட்பஅகமட்ப-
36. குந்தநிபஇருந்தபநநிலகமபன்றுபனகமபறநிப்பசபபகநிறது….! -  மட்டுவபில்பஞபனைகுமபரன்ப-

37. இருந்துபசபபகநிசறன்பபட்டிக்கபட்டபனைபகசவப- எஸ்.எம்.ஜஜுனனைத்பஹைஸனைதீ. -
38.  வபலபட்டபகற்றுக்ககபள்….கவபிஞரபஈழநநிலபப(கபபத்துவபில்பஅஸ்மநின்)

39. நபன்! - ஆர.நபகப்பன்ப-
(40 - 46) . அனைபமநிகபபபபிரித்தநிமபவபின்பகவபினதகள்...

47. எழுதுசகபல்! அகரம்.அமுதபப
48. கூவத்தமநிழன்பகூவுகநிசறன்! - - அத்தநிகவட்டிபசஜபதநிபபரதநிப- 

49. சேறுக்கநியபசதசேத்தநிற்குபநறுக்குபவபினைபக்கள்ப- - அத்தநிகவட்டிபசஜபதநிபபரதநிப- 
50. முதுகுமுறநியபகபபதநிசுமக்கும்பஒட்டகங்கள்! -துவபரகன்ப(அல்வபய், யபழ்ப்பபணம்) -

51. தங்கப்பகபண்ணுக்ககபருபதமநிழ்பதபலபட்டு!  - கனைனிஷ்கப, கதன்கபசேநிப-
52. அன்னனைபபூமநி! - தமநிழநினைனியன்ப-
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(53 - 62) வ.ந.கநிரிதரனைனின்பகவபினதகள்
63.  ஒருபமுனனைபமுறநிந்தபஓனசேப- - நவசஜபதநிபசஜபகரட்னைம்ப(லண்டன்) -

64. கமமௌனைபசமபதல்! - நவசஜபதநிபசஜபகரட்னைம்ப- .
65. ஏ.சஜ. என்றபஆளுனமமநிக்கபஆகநிருதநி! - சமமன்கவபிப-

66. எனைதுபகவபினதகளுக்கபகபஓரபஇருப்பபிடம்பசதடி... - வதீ.அ.மணபிகமபழநி, மசலசேநியபப-
67. ஒருபகணம்! - வதீ.அ.மணபிகமபழநி, மசலசேநியபப-

68. உறகவன்று........ - றஞ்சேநினைனிப-
69. புலம்பகபயரந்தபஈழத்தமநிழன்! - தநிருநபவுக்கரசேன், மதுனரப-

70. தபய்! - கவபிபனவஸ்ணவபிப-
71. இலங்னகயபிசல…! - மட்டுவபில்பஞபனைக்குமபரன்ப(சயரமனைனி) -

72. பகல்! - நவசஜபதநிபசஜபகரட்னைம், லண்டன்ப-73. வபனைம்! - என்பசுசரஷ்-
74. முட்டபள்பகபதலன்! - என்பசுசரஷ்-

75. என்னனைப்பபுரிந்துபககபள்!  - என்பசுசரஷ்-
76. உன்பமூச்சும்பசபச்சும்! - பட்டுக்சகபட்னடபதமநிழ்மதநிப-

77. மபறநியதும்பஏசனைப? - நவசஜபதநிபசஜபகரட்னைம்ப(லண்டன்) -
78. கபபங்கசலபபகபபங்கல்! - னவனகச்பகசேல்வபிப-

79.  நகரவலம்! - தநுசுப(ஜப்பபன்)-
80. ஒருபநுனைனிப்பபுல்சலபடும்பஅதநில்பதூங்கும்பபனைனிசயபடும்பசபசு. -- கரனவதபசேன்--

81.  அவள்பவருவபளைப...? - னவனகச்பகசேல்வபி-
82. சபபனதயும்பகவபினதயும்! - சதவஅபபிரபப-
83. வபழ்வபில்லபப்பசபபர! - சதவஅபபிரபப-

( 84.- 88)- அன்பபதவன்பகவபினதகள்!
89. இருப்பபிடம்! - கவபிஞரபபுகபரிப-

90. கனைபக்பகண்சடன்! - கவபிஞரபபுகபரிப-
91. உயபிரினைனினும்பஇந்தப்பகபண்னமபஇனைனிசதப? - னவனகச்பகசேல்வபிப-

92. உள்சளைபஒருபவபனைவபில்! - னவனகச்பகசேல்வபி-
93.  என்பமுனைனியம்மப.. - புதநியமபதவபிப(மும்னப) -

94. நகம்ப- புதநியமபதவபிப(மும்னப) -
95. நல்லசதபரபவதீனணபகசேய்சத... - ப.மதநியழகன்ப(தநிருவபரூர) -

101. வபிடியல்ப- ரபம்ப்ரசேபத்ப
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1. ப ய ணை ம்  - பவிரததீபதொ,புதுச்வசரி -

கவண்ணபிலவுபவதீடுபதநிரும்பப
கதநிரவன்பகண்வபிழநிக்கும்
சேபயல்பபடரப
வபிடிந்தும்பவபிடியபமலும்
இருந்தபஅந்த
கபனலப்பகபபழுதநில்
முத்துமுத்தபய்ப்பபடரந்தப
பனைனித்துளைனிகளைனில்பநனனைந்தப
வயல்கவளைனிகளும்ப,
வபினறத்துபநநிற்கும்
கபவலரகனளைப்சபபல்
இருபுறமும்பஅணபிவகுத்து
நநிற்கும்பமரங்களும்ப,
மமீனைவன்பவனலயபில்
அகப்படபதுபபபினழக்கப
இங்கும்பஅங்கும்பநதீந்தும்
உயபிரபசபபரபட்டத்னத
தன்னுள்பமனறத்து
அனமதநினயசயபஒலமநிடும்
நதீசரபனடகளும்ப,
கதநிரவனைனின்பபபரனவபபட்டு
கமபட்டவபிழபகபத்துபநநிற்கும்
தபமனரகள்பநநினறந்தப
தடபகங்களும்ப,
குஞ்சுகனளைபகூட்டில்பவபிட்டு
நதீரநநினலகனளைபநபடி
கூட்டங்கூட்டமபய்பபறக்கும்
பறனவகளும்ப,
கமகங்களுடன்பரகசேநியம்பசபசும்
உயரந்தபமனலகளுமபகப
கமல்லநியதபய்பஒளைனிபடரந்து
சேநிலுசேநிலநிரத்துபவதீசும்பகபற்னற
சேகீறநிபஊடுருவும்பரயபிலநின்
இதமபனைபதபலபட்டில்
பயணபித்சதன்பரம்மநியமபனைப
அந்தபகபனலப்கபபழுதநில்
ஒன்றபன்பபின்பஒன்றபகப
இக்கபட்சேநிகபனளைபரபசேநித்தபபபடிசய
 - பதநிவுகள், கசேப்டம்பரப2009 இதழ்ப117 -
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2. உன் நதிதனைவுக ள் - பவிரததீபதொ,புதுச்வசரி -

கதநிரவன்பகண்வபிழநித்தப
வபிடியற்கபனலபகதபட்டு,
தன்பஒளைனினய
சேந்தநிரனுக்குத்பதபனரவபரத்த
மபனலபவனர
என்பஉள்ளைகமல்லபம்
உன்பநநினனைசவ,
என்பகண்கள்பகபணுகநின்ற
கபட்சேநிகளைனில்பஎல்லபம்பநதீசய..
என்பகசேவபிகள்பசகட்பது
என்னுள்பஇருந்து
நதீபஉனரக்கும்பவபரத்னதகசளை..
இவ்வபசற
நபன்பஉறபங்கநினைபலும்
உறபங்கபபமபறுக்கநிறபது
உன்பநநினனைவுகபள்
என்பசுவபசேபத்னதப்சபபலப...

bradipagen@yahoo.com
பதநிவுகள், கசேப்டம்பரப2009 இதழ்ப117
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3. நஞ்சுக் தகதொடியதொகதியவததொ தததொப்புள் தகதொடி .....? - மட்டுவவில் ஞதொனைக்குமதொரன் _

ஏசதன்சுபநகரத்து
ததீபவந்து
வயபிற்றுள்சளைபஒப்பபரிபனவக்கநிறது.

னநல்பநதநிசயபடு
சபபட்டிபசபபடுகநிறது
கண்ணதீரபஆறு.

கநபருங்கநி
வபிழுந்தபஇதயத்துண்டுகள்
சேநிதறநி
கவபினதகளைபகநிக்
கநிடக்கநிறது.

இந்தபஇடத்தநிலும்
கவபினதயபபஎனைபநதீபசகட்கலபம்.
சவகறன்னைபகசேய்ய
பபீரங்கநிகளுக்குபமுன்சனைபநநின்று
கல்கலறநியும்
பலஸ்ததீனைச்பசேநிறுவன்பநநினல

கதபப்புள்பககபடி
கூட
நஞ்சுக்ககபடியபகநிப்பசபபயபிற்றுப....

னமக்கல்பஐக்சேக்சேனுக்;;கபக
ககபட்டிய
ரகுமபன்பவபிழநிகள்
எமக்கபக
ஒருபதுளைனிபகசேபட்டவபில்னல

வபிஞ்ஞபனைத்தமநிழ்பமகன்
கலபமுக்சகப
ஒருபவபரத்னதபகசேலவபிட
சநரமநில்னல.

கனதபசதடும்;;;
இயக்குனைரகள்பகூட
எங்கள்பகண்ணதீரக்பகனதயபினனை
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கடன்பசகட்;கநிறபரகள்.

தமநிழகத்து
அரசேநியல்வபதநிகசளைப
சபசும்கபபருளுக்கபக
எங்கள்பபபிணங்கனளைபசதபண்டி
எடுக்கநிறபரகள்.

மூத்தநிரத்னதக்;
கயபிகறனைபஎண்ணபியதன்
வபினளைவுப.

ஒளைனிந்தநிருந்துபகல்கலறநியும்
தரகரகளைபல்
கூடிழந்துபசபபயபினை
குருவபிகள்.

சேநிறுபதுரும்னபசயனும்பபபிடித்து
கனரபசசேரபமுயலும்
எறும்பபின்பநநினல
எமதுப.....!

maduvilan@hotmail.com
பதநிவுகள், கசேப்டம்பரப2009 இதழ்ப117
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4. ஏன் மறக்கதிறதொன்? - கவவி -

சவட்னடயபடி,
வபிலங்குபவளைரத்து,
சவளைபண்னமபகசேய்தபரப- அப்சபபது
அவரகளுக்குபஊரும்பஇல்னலப- அங்கு
சகபயபிலும்பஇல்னல

இனைங்கள்பகபருகநினை
சபபட்டிகள்பசதபன்றநினை
தன்னனைபவபிஞ்சேநிய
அனனைத்னதயும்பவணங்கநினைர
வபிதநிமுனறபவகுத்தனைர
எல்னலகள்பகுறநித்தனைர

சதனவக்சகற்பசவ
கண்டுபபிடிப்புத்பகதபடரந்தது
சேபதநிகள்பவளைரந்தனை
சேமயங்கள்பகபருகநினை

சேமூகபஒழுங்கநிற்கபய்
சேபத்தநிரபவபிதநிகள்
சேபத்வதீகபவபழ்வுக்கபய்
சேத்தநியபசபபதனனைகள்

மறந்தபன்பமனைனிதன்
மபனுடத்னத
மனைனிதத்னத
ஆன்மபவபின்பசநயத்னத

இழந்தபன்பவபழ்வபின்
இன்பத்னத
அனமதநினயப- தன்
இருப்னபக்கூட

வலநியவன்பகூறுவசத
சவதம்பஆனைது
எளைனியவரபஎன்றுசம
அடினமகள்பஆயபினைர

கடவுனளைப்பபனடத்தபன்ப- ஆனைபல்
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கருனணனயபமறந்தபன்
தபனைங்கள்பககபடுத்தபன்ப- ஆனைபல்
ஏனழனயபமறந்தபன்

சேபத்தநிரம்பசேடங்னக
மபற்றநினைபன்பதன்பவசேதநிக்கபக
மபற்றபமறுக்கநிறபன்ப- சேநில
மூடபநம்பபிக்னககனளைபமட்டும்

nkaviyan@gmail.com
பதநிவுகள், கசேப்டம்பரப2009 இதழ்ப117
******************************
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5. நதொதளய உலகம் - கனைளிஷ்கதொ ததன்கதொசதி -

கபசுககபடுத்துபமூச்சுக்பகபற்றுவபங்கநி
ஒற்னறபமபத்தநினரயபில்பவயபிற்னறபநநிரப்பும்
நபனளையபமனைனிதன்பசகட்பபசனைப!
இப்படியும்ப…….

'கநல்பமரசமப! கதன்னைங்பககபடிசயப!
மபஞ்கசேடிசயப! மபதுனளைபவபிருட்சேசமப!'

பதநிலளைனிக்கபஅப்பபரினைனில்தபன்பஆளுண்சடப!

பபதநிபரபத்தநிரிபகனைவபில்பவந்தபள்பபண்னடக்கபலப்
பபட்டிபஒருத்தநி

முன்கனைபருபகபலத்தநில்……..

வபினளைநநிலம்பஎன்கறபருபஇடமுண்டு
வபிவசேபயம்பஎன்கறபருபகதபழநிலுண்டு
வபிவசேபயபிபஎன்கறபருபஇனைமுண்டு
வபினளைதபனைனியம்பஎன்கறபருபகபபருளுண்டு

வபித்னதப்பசபபட்டுபவபினளைவபித்தபன்
கநத்னதப்பசபபட்டுபமரம்வளைரத்தபன்
மண்ணபில்பவபியரனவபசேநிந்தவபிட்டபன்
மனைனிதன்பவபழபஉணவளைனித்தபன்

சசேற்றநில்பமநிதநித்தபகதபழநிலபளைனி
உனழப்பபில்பஅவசனைபமுதலபளைனி
உலகநின்பமுதலபம்பகதபழநிலதனனை
கசேய்தவன்பஅவன்தபன்பவபிவசேபயபி

ஏட்டுக்பகல்வபிபவந்தபபின்சனை
ஏரபபிடிக்கபஇயலவபில்னல
இயந்தநிரவபழ்க்னகபஆனைபபின்சனை
பயபிரத்கதபழநில்பகசேய்யபயபருமநில்னல

நபட்டுபவபழ்க்னகபசபபகநியபகநி
நகரபவபழ்க்னகபசபபனதயபச்சு
நபகரீகபசமபகம்பககபண்டு
நல்கலபழுக்கம்பசபபயபச்சு
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பகட்டுவபழ்க்னகபமபனயயபிசல
பறநிககபடுத்தபநநிலகமல்லபம்
பல்லடுக்குபமபடிகளைபய்ப்
பல்லநிளைனித்துபநநிற்குதநிங்சக

உணகவன்றபகபபருளைனில்னல
உறகவன்றபசபரில்னல
இப்படிசயபரபமனைனிதபவபழ்வு
எப்பபிறப்பபிலும்பசவண்டபசம!

kalpa2011@gmail.com
பதநிவுகள், ஆகஸ்ட்ப2008 இதழ்ப104 
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6. சுதந்ததிரம் ?  - றஞ்சதினைளி -

இருண்டுபகநிடக்கும்
குனகக்குள்
குருதநியும்
ஓலமும்..

இறந்துபகநிடக்கும்
உடல்களுக்கும்
உரினமகூற
எவரும்பஇல்னல

வதீதநிகளைனிலும்பவதீடுகளைனிலும்
மரங்கனளைபஅழநித்து
மனைங்கனளைபஅழநித்து
நடப்பட்டுள்ளைபரகள்
மனைனிதரகள்
ஆயுதங்களுடன்..

தநிறந்தகவளைனிச்பசேநினறகளுக்குள்
பயத்தநின்பநநிழல்
மனைனிதரகனளைத்தநின்னை
கபணபமல்சபபபவரகனளை
யபரபசதடுவது

சபபருடன்பதூங்கநி
சபபரில்பவபிழநித்து
சபபனரபசுவபசேநித்து
இறந்தபஉடல்களைனில்
தடுக்கநிவபிழுந்து
சேபதபரணபவபழ்சவ
மறந்து
புனதகுழநிக்கலபச்சேபரத்தநில்
மநிதக்கும்பஎமது
சதசேத்தநில்..

சுதந்தநிரம்பஎன்சறப
தற்ககபனலபகசேய்துவபிட்டது

shanranjini@yahoo.com
பதநிவுகள், ஆகஸ்ட்ப2008 இதழ்ப104 
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7. நதகப்பதொக்கள்- தசன்ரியு  - மதொமதயதொதனை -

குனடபரபட்டினைம்
சுற்றும்பசேநிறுவனுக்கு……..
உலகத்னதச்பசுற்றும்பமனைசு

சதரவுபபயம்
இரவுபமுழுக்கபபடித்தபன்…….
கந்தபசேஷ்டிபகவசேம்

அம்மபவபின்பகடுதபசேநி
பபதநியபில்பபடிக்கநிறது…….
என்சனைபடுபகண்ணதீரும்

சேநிரிக்கபனவக்கும்பசகபமளைனினய
அழனவக்கும்;;;;;……..
வபழ்க்னக

வபசேனனைபதநிரவபியத்னத
மறக்கவபில்னல……….
குளைனிக்கபமறந்தவன்

ஊரபசுற்றும்பபபிள்னளையபின்
சவனலக்கபக……….
சகபயபில்பசுற்றும்பஅம்மப!

பதநிவுகள், ஆகஸ்ட்ப2008 இதழ்ப104 
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8. அதமததியவின் அரசதிக்கதொக……  மதொமதயதொதனை -

அடிக்கடி
கசேல்லமபய்
நதீபஎன்
தனலயபில்பககபட்டுவனத
நநினனைவுபபடுத்தநியது…….
சேற்றுபமுன்
கபய்த
ஆலங்கட்டிபமனழ.

நபளுக்குபநபள்
உன்னுனடய
சேகசதபழநிகளுக்ககல்லபம்
வயதுபகூடிக்ககபண்சடபசபபகநிறது
ஆனைபல்
உனைக்குபமட்டும்தபன்
அழகுபகூடிக்ககபண்சடசபபகநிறது.

உனைக்குபபபின்னைபல்பஒளைனிவட்டம்
எதுவும்பசதபன்றவபில்னல
னகயபில்பஆயுதங்களும்
எதுவும்பஇல்னல
ஆபரணங்களைனின்பஆதநிக்கமும்
உன்பதநிருசமனைனியபில்பஇல்னல
எனைனினும்
நதீ
என்பகபதலநின்பகடவுள்

நநினறயபசபசுசவன்……….
உன்
அருகநில்பமட்டும்
ஊனமயபகநிப்சபபகும்
நபன்.

மறுபடியும்
எங்களுர
வபிழபக்கபல
இரவுகனளைபநநினனைவுபடுத்துகநிறது
உன்பபுன்னைனக.
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என்
அருகநிசலசய
நதீபஇருக்கநிறபய்………..
ஏழுபகடனலயும்
ஏழுபமனலனயயும்
தபண்டி
கசேபரக்கம்பஇருப்பதபய்
தவறபய்பகனதபகசேபன்னை
தமநிழ்பஐயபனவ
என்னைபகசேய்வது.

manisen37@yahoo.com
பதநிவுகள், ஆகஸ்ட்ப2008 இதழ்ப104 
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9. தசதொத்துப் பங்ககீடு!! -இமதொம்.கவுஸ் தமதொய்ததீன் -

தந்னதயபின்பகசேபத்து
மக்கட்பககன்பர!

அவரின்பமனறவுக்குப்பபபின்
நநிகழ்ந்ததுபகசேபத்துப்பபங்ககீடு!

மூத்தவருக்குச்பகசேன்றனை
வதீடும்பகனடயும்!

அடுத்தவரின்பபங்கநில்
நஞ்னசேபபுஞ்னசேகள்!

மற்றவருக்குச்பகசேன்றனை
நனககளும்பமனனையும்!

சேசகபதரிகளைனின்பபங்கநில்
கபல்நனடகள்!

கனடசேநிபமகனைபய்
நபன்பஇருந்ததபல்....

என்பபங்கநில்பவந்தனை
கடனும்பஅம்மபவும்!!

drimamgm2001@yahoo.co.in
பதநிவுகள், ஆகஸ்ட்ப2008 இதழ்ப104 
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10. சுதந்ததிரவம உன்னைதொல்! -இமதொம்.கவுஸ் தமதொய்ததீன்.

சுதந்தநிரம்பஅனடந்து
அறுபதபண்டுபகபலத்தநில்
இன்னறயபநநினலயபில்
நம்பநபடு...
உலகபஅரங்னகசய
வபியக்கத்தபன்பனவக்கநிறது!

உற்பத்தநியபில்பதன்னைனினறவு
வபிவசேபயத்தநில்பபசுனமப்புரட்சேநி

கல்வபிபஅறநிவபியல்பமருத்துவம்
தகவல்பகதபழநில்பநுட்பம்
கபபறநியபியல்பமற்றும்
இதரபதுனறகளைனில்
அபபரபவளைரச்சேநி!

கசேபந்தமபய்பவபிண்சகபள்கள்
ஏவுகனணகள்பஅணுவபயுதங்கள்
இயந்தநிரங்கள்பவபகனைஉற்பத்தநிபகயனை
சவகமபனைபமுன்சனைற்றம்.
எல்லபசமபஇமயத்னதக்
கபட்டிலும்பஉயரவுதபன்
கபருனமதபன்!

ஆயபினும்...
கசேங்சகபட்னடயபில்
சதசேநியக்பககபடினயபஏற்றநிவபிட்டு
குண்டுகள்பதுனளைக்கபத
கண்ணபடிப்பசபனழயபின்
உள்ளைனிருந்து
பபிரதமரின்பஉனர...

வபிமபனைபஇருப்புப்பபனத
சபருந்துபநநினலயங்களைனிலும்
வழநிப்பபட்டுத்பதலங்களைனிலும்
கபபதுவபிடங்களைனிலும்
பபதுகபப்புச்பசசேபதனனையபின்
கபயரில்பகபபதுமக்கள்
வனதக்கப்படும்பநநினல....
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பபிரித்தபண்டவரகள்
கவளைனிசயறநிவபிட்டபபபின்னைரும்
அவரகள்பவபிட்டுச்பகசேன்ற
பபிரிவபினனைபஇனைவபத
நச்சுவபினதகளைனின்பதபக்கத்தபல்
நநிகழும்பததீவபிரவபதபஅச்சுறுத்தல்கள்
அழநிவுகள்பஇழப்புகள்....

அன்னைனியபமபநநிலத்தவர
கவளைனிசயறபசவண்டும்
அன்சறல்பஉனதக்கப்படுவர
வனதக்கப்பபடுவரபஒழநிக்கப்படுவகரனை
கசேயல்படும்
சேநிலபஇயக்கங்களைனின்
அச்சுறுத்தல்கள்....

ஆனணயங்களும்பஉச்சேநதீதநிமன்றமும்
ஆனணகள்பபபிரப்பபித்தபபபின்னைரும்
அண்னடபமபநநிலங்கட்கு
நதநிநதீனரப்பபகநிரந்தளைனிக்கபமறுத்து
சதசேநியபஒருனமப்பபட்டுக்கு
ஊறுவபினளைவபிக்கும்
மபநநிலங்களைனின்பமனைப்சபபக்கு...

அன்றபடபநனடமுனறயபகநிவபிட்ட
ககபனலபககபள்னளைபஇலஞ்சேம்
ஊழல்கள்பசேமூகவபிசரபதச்பகசேயல்கள்...
சேசகபதரசனைபபனகயபய்பஇருக்னகயபில்...
சுதந்தநிரசமபஉன்னைபல்
சுனவயுமநில்னல!
மகநிழ்வுமநில்னல!!

drimamgm@hotmail.com
பதநிவுகள், கசேப்டம்பரப2008 இதழ்ப105 
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11. இல்லதொதமயவின் இருப்பு தமலதிஞ்சதிமுத்தன்- நடரதொஜதொ முரளளிதரன்

என்பசூழ்வபிளைக்கநின்பமமீது
இருனளைக்பககபழுத்தநிபனவத்துவபிட்டு
கவளைனிச்சேம்பபற்றநியபஎனைதுபவபியபக்கநியபனைத்னத
நதீபஎன்கனைன்றுபமறுக்கநின்றபய்?

வபிளைக்கநின்பசதனவபகுறநித்சத
உனைக்குள்பஎத்தனனைபசேஞ்சேலங்கள்
எனைசவபஅதன்பஇருப்னபசயபமறுதலநிப்பதபல்தபன்
உலகநின்பஇருப்னபசய
அரத்தப்படுத்தநிக்பககபள்ளைலபம்
என்சறபநபன்பஎண்ணுகநின்சறன்

என்பஇருத்தலுக்கும்பஇல்லபனமக்கும்
இனடயபில்
வபிரிந்துபகநிடக்கும்பஒருபகபருகவளைனினய
எனதக்ககபண்டுபநநிரப்புசவன்
என்பஎழுத்னதத்பதவபிர
என்பஎழுத்துபஎழுந்து
உன்வபசேல்பவனரபவரவபில்னலயப?

யுகம்பயுகமபய்
வருவதும்பசபபவதுமபய்
எழுந்தனவகனளை
எண்ணபிப்பபபரத்துக்ககபள்
நநினலத்தனவகனளைவபிடபநநினலயபனமகசளை
வரலபற்றுப்பகபருகவளைனினய
நநினறத்துக்பககபண்டிருப்பனத
உணரபசயபபநதீப?

இல்லபனமயபின்பகபருகவளைனியபில்
தற்கசேயலபய்பவபிழுந்த
சேநிறுபதுளைனிதபன்பநபன்
என்பஇருத்தலுக்கபனை
பபிரயத்தனைங்கள்பஎல்லபம்
குமநிழநிகுமநிழநியபய்பஉனடந்து
இல்லபனமனயபநநிரப்புனகயபில்
நபன்பஎன்னைபகசேய்யலபம்
எனைபநநினனைக்கநின்றபய்
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குமநிழநிகளைனின்
தற்கபலநிகபஇருத்தலநின்பபின்
கவடிப்புக்களும்பஉனடப்புக்களும்
நநிகழ்ந்துபககபண்டுதபன்
இருக்கநின்றனை
எனைசவ
இல்லபனமபஎன்றபகபருகவளைனியபில்
வந்துபகுவபிந்தபநதீயும்
இன்சனைபரபஇல்லபiமபதபன்

nmuralitharan@hotmail.com
கசேப்டம்பரப2008 இதழ்ப105 
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12. ஆருக்தகயதொ அக்கதற - த.சதிவபதொலு -

சேநிந்துகவளைனிபசேகீரகபருக்கநிபகங்னகநதநிபநதீரபடி
வந்தவழநிபசபசரபச்சேநிபவளைங்ககபண்டபவனைனினத
முந்துதமநிழ்பபபனவகயனும்பகமபழநியபள்
கசேந்தமநிழபள்பசதன்கமபழநியபள்பபபதம்பணபிந்சதன்.

அகத்தநியனைனின்பஅடிகதபட்டுபகதபல்கபப்பபிபசதபள்கதபட்டு
அதங்சகபட்டபன்பஅழசகபடுபவபினளையபடிபஅருமருந்தபய்
பதமபகக்பகுறளைனினைனிசலபதநிருப்கபற்றுபபபரில்சமவபி
இதமபகபஇருப்பவள்சமல்பஆருக்னகயபபஅக்கனற?

மூசவந்தரபகுனடபபிடிக்கபமுன்னைபகத்பதபனைனிருந்து
வதீரபப்புபநனடககபண்டபதமநிழ்நங்னகபதரணபியபிசல
ஆரபஅமுபகதனைப்பருகபஆக்கநினவத்தபதமநிழ்த்சதனனை
சேகீரபகப்பபருகநியபின்பம்பகபறவபிங்குபயபருக்னகயபபஅக்கனற?

சேங்கம்பவளைரத்தபதமநிழ்பசேங்கநபதம்பககபண்டதமநிழ்
வங்கம்பகடந்தபதமநிழ்பவடகனரயும்பவந்ததமநிழ்
பங்கம்பஇலபப்பபழந்தமநிழநின்பபண்பபடுபபயபின்றுவர
இங்கும்பஇருப்சபபரில்பயபருக்னகயபபஅக்கனற?

கபபருள்சதடிபபுதுவதீடுவபங்கநிபஏட்டிக்குப்பசபபட்டியபய்
மருசளைபடுபமபய்ந்துழன்றுபசவனலகசேய்துபமயக்குற்று
இருசளைபடுபஇருப்சபபரக்குபஇனறமமீதுபநநினனைசவபட்ட
அருசளைபடுபஅனலசமபதபயபருக்னகயபபஅக்கனற?

ஆனசேப்கபருக்பசகபடுஅண்ணன்பஅகத்தநினைனிலும்பஅடிகபரிதபய்
ஆனசேமனனையபள்பமனைகமபத்துபஅதநில்கபரியபவதீடுவபங்கநி
சமனசேவபிரிப்சபபடுபவபிலபசேம்கபரிதபக்கபநநினனைப்சபபரக்கு
ஆனசேஅறுத்துபஇன்பம்பதுய்ப்பதற்குபயபருக்னகயபபஅக்கனற?

கபண்னமக்குபஅணபிகலபனைபம்பஐம்கபருங்பகபப்பபியங்கள்
உண்னமக்குபஉயரவபகபஇம்னமக்கும்பகபபருளுனரக்கும்
தநிண்னமக்கும்பதநிணகவடுக்கும்பஅகம்புறம்பநூறுகளும்
அண்மநித்துப்பபருகநிவபிடபயபருக்னகயபபஅக்கனற?

மூவரமுதபலநிகனளைபமுற்சறபதல்பகசேய்வதற்கும்
சேகீவன்பமுத்தநிகபறும்பசேகீரகபறுபதநிருமூலரபமந்தநிரமும்
தநிருப்கபபலநிபதநிருவபசேகத்பசதன்சுனவயும்பபருகநி
கருப்கபபருனளைபஉணரந்துவபிடபயபருக்னகயபபஅக்கனற?
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தமநிழ்ச்பசுனவத்சதனைமுதம்பதந்துநநின்றபகம்பனனையும்
இனளைனமத்பதமநிழ்தந்தபஇளைங்சகபவடிபகனளையும்
அமநிழ்தம்பகபபழநிகநின்றபஐங்குறுபநூற்சறபடு
பழந்தமநிழ்ப்பதநிற்பறுப்பத்தநிலும்பயபருக்னகயபபஅக்கனற?

மண்ணுக்கும்பகபண்ணுக்கும்பமனைமழநிந்துபகன்னைனியரின்
கண்வதீச்சுக்பகநினடக்கக்பகபத்தநிருக்கும்பகபலத்தநில்
மண்மமீட்புக்கும்பமனனைமபட்சேநிக்கும்பஉறவுகளைனின்பஓலங்களுக்கும்;
எண்ணபிக்பகருத்தூன்றபயபருக்னகயபபஅக்கனற?

அன்புபஅறம்கூறும்பஅருந்தமநிழ்பமணபிசமகனலயும்
துன்பச்பசுனமகூறும்பகுண்டலபசகசேநினயயும்
முற்பபிறப்புக்பகனதகூறும்பசேகீவகசேநிந்பதபமணபினயயும்
கற்பனனைச்பசுனவமநிகுபசேங்கத்தமநிழ்கற்கபயபருக்னகயபபஅக்கனற?

எண்ணபில்பஅடங்கபதபஎழுபதவபியலபதபதுன்பகமம்
மண்ணபில்பமபதபண்டவம்பஆடுனதயபபஎம்மநினைசமப
கண்ணபில்பநதீசரபடுபகபல்சபபனைபசபபக்கநினைனிசல
உண்ணபவழநியபின்றநிபவபடுவதநில்பயபருக்னகயபபஅக்கனற?

தனைனிகயபருவரக்பகுணவபில்னலபஎனைனில்ஜகத்தநினனைபஅழநித்தநிடசவ
தனைனிமனைனிதம்பபபடிநநின்றபன்பதன்னைனிகரில்லபப்பபபரதநிசயப
மனைனிதவபினைம்பபருகநதீரின்றநிபபசேநிக்குணவபின்றநிபமபழுவது
மனைனிதப்கபருச்பசேபளைனிகளைனில்பயபருக்னகயபபஅக்கனற?

கம்பனனைத்பதமநிழ்ச்சுனவபதந்தநபசவந்பதனனையபின்று
நநிந்தனனைபகசேய்கநின்றபரபதமநிழ்த்சதன்பபருகநிடபதபர
சேநிந்னதபசேநினதந்துபசேகீறுகநிறபரபகருணபவபம்பகம்பனனை
வபிந்னதமநிகபதமநினழக்பகற்றநிடஅக்பகனறயபின்றநி!

பபரதநிபுகழ்பபபடிடும்பபபவலரபநபவபினைனில்
சேபரதநியபய்க்பககபள்கநின்றபரபதனடயபின்றநிபஎன்றும்
சநரடியபய்க்பககபண்டவன்பவடகசேபல்பஉவப்பபில்
யபரின்றுபவதீசேநிஎறநியத்பதுணபிவபரபபபரதநிபபனவ?

இந்துக்பகடவுளைரபகபயரகனளைபஅழநித்தநிட
வந்துபதுணபிபவரின்றுபமறுமதப்பகபயரகனளை
ஏந்தநிப்பசபபற்றநிசயபநநிற்பவரபகநஞ்சுரமற்ற
வஞ்சேனனைப்பசபய்களைபபபபிசேபசுகளைபபகசேபல்வதீர!

ஆங்கநிலம்பதமநிழநில்பகலந்தநிடல்பகண்டும்
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தமநிங்கநிலம்பசபசேநிடும்பதமநிழரபநன்சற
ஆரியம்பஅழநித்ததுபஅன்னனைத்பதமநிகழனை
கபரியம்பககடுப்பனதத்பதடுக்கயபருக்பனகயபஅக்கனற!

பண்கபபடுபபல்கனலபவளைரத்தநிடக்பகூவபிமனைம்
புண்படபபபலகரக்குபசேநினைனிமபபஆட்டசம
வண்ணக்பசகபலமபய்த்பதந்தநிடும்பசேகீரழநினவ
எண்ணபிப்பபபரக்கசவபயபருக்னகயபபஅக்கனற?

நபடலும்பஉளைமும்பதம்வசேமநிலரபய்பகநறநிபபினழத்து
கூடலும்பகுடித்தலும்பசுனவத்தலும்பதனலயபய்த்
சதடலும்பனநற்கநிளைப்பபில்பகட்டிப்பபிடித்தலநிலும்; அக்கனற
கபட்டனலபவபிடுத்துபஇனறயபின்பம்பககபள்ளை
யபருக்னகயபபஅக்கனற?

“வபிதநிசயபவபிதநிசயபதமநிழ்ச்சேபதநினய
என்பகசேயநநினனைத்தபய்பஎனைக்குனரயபசயப?
வபழ்ந்தநிடும்பகபபருகளைபடுபவகுத்தநிடுவபசயப?
சேநினதவுற்றழநியும்பகபபருள்களைனில்பசசேரப்னபசயப?
ஆழநியபக்பகடசலப? அணபிமலரத்தடசமப? இவகரன்னை
வபனுறுபமமீசனைப? மபளைனினகபவபிளைக்சகப?
கற்பகபதருசவப? கபட்டினடபமரசமப?
எனைக்பகுனரயபசயப”பஎனைஏங்கநினைன்
மகபபகவபிபபரதநிபதமநிழ்ச்பசேபதநினயபநநினனைந்து.
தமநிழ்பநநினலத்தநிடபசவண்டில்
தமநிழரக்குபஅக்கனறபசவண்டுசமபஅதன்சமல்
தமநிழ்பகதரியபதுபஎன்பபபிள்னளைக்கு
என்பதநில்பகபருனமபசேபற்றநிடும்பசபபலநிகள்
எம்முள்பஇருக்கநிறபரபஐயப?
தமநிழ்பநநினலக்குமப? என்றுபஐநப
சகபடிடபனவத்தபகபருனம
தமநிழ்ச்பசேபதநிக்கன்றநிபசவறுயபருக்பகுண்டு?
தமநிழ்பசபசேமனைமநிலபச்பசேபதநிசய!
டமநிழ்பசபசும்பதமநிழரகசளை!
கமபழநிக்கபகப்பசபபரபடுசவபம்பஎன்று
கபபய்கமபழநிபஉனரப்பதுபநலசமப?
கனைடியபமண்ணபில்பதமநிழ்பகற்க
இலவசேமபகத்பதந்ததுபஅரசு
மபணவரபகதபனகசயபபநூற்றுக்பககபன்று
அறநிவதீசரபபநதீவபிரபஇந்தபஉண்னம?
மரணபிக்கபதுபதம்புமபபதமநிழ்பஎன்று
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சகட்பதுபபுதுனமயபபகசேபல்வதீர?
மரணப்பபடுக்னகயபில்பதமநிழ்அன்னனை
இன்றுபவதீழ்ந்தநிடக்பகபரணம்பயபசரப?
தமநிழநின்பகபருனமபசபசும்பதமநிழப
தமநிழநில்பஅக்கனறபககபள்வபயப?
தமநினழபவதீட்டிலும்பசறபட்டிலும்பசபசேநிடசவண்டும்
தமநிழ்பபபலகரபகபவளைரத்தநிடபசவண்டும்;
மழனலகள்பதமநிழ்பசபசேக்பகற்றநிடசவண்டும்
கசேந்தமநிழும்பநபப்பழக்கமபகபவந்தநிடபசவண்டும்;
னபந்தமநிழ்பமமீதுபஅக்கனறபககபள்ளைசவபசவண்டும்
எம்தமநிழ்பமமீதுபகபதசலபககபள்ளுதல்பசவண்டும்
சவற்றவரபசபபற்றபதபய்கமபழநிபசபசேநிடசவண்டும்
னவயகம்பசபபற்றும்பதமநிழரகளைபகபவபழ்ந்தநிடசவண்டும்
அதுசவபஎம்மவரபமூச்சேபய்பஅனமந்தநிடல்பசவண்டும்
இதனைபல்
தமநிழன்னனைபஉவனகயபில்பபூரித்தநிடபசவண்டும்
தரணபிசபபற்றும்பபண்பபடுபமநிளைனிரந்தநிடசவண்டும்
எனைசவபதமநினழ
மரணபிக்கபவபிடபதுபகபப்பதுபஉன்கடன்
பரணபிபபபடனவக்கபதுபஉறுதநிசயபககபள்ளு
சேகீரணபிபநங்னகசேநிரித்தநிடபனவப்பதுபஉன்கடன்
சேநிரத்னதசயபககபண்டுபசேகீரடிபசபபற்றநி
தபரணபிபநங்னகயபத்பதமநிழ்பமகள்
வளைரபவழநிகசளைபசேனமப்பபய்
உறுதநிசயபககபள்வபய்பஊக்கமும்
உறவும்பஉன்னைதமபய்க்பககபண்டு
சேத்தநியம்பகசேய்வபய்
சேநித்தநிசயபகபற்றுச்பசேநிறந்தநிட
அக்கனறபககபள்வபய்
அருந்தநிறல்பதமநிழப?
இதுசவபஎன்பபணபிவபனைபசவண்டுசகபள்
அதுசவபதபரகபமந்தநிரமபகபசவண்டும்
அனவசயபசரபஅன்புக்குபநன்;றநி
அடிபணபிந்சதன்பவபினடநபன்பககபண்சடன்
என்பககபடுந்தமநிழ்பகசேவபிசேபய்த்த
என்பதமநிழ்பகநஞ்சேங்கசளை
நன்றநிபகூறநிபவபினடபககபள்சவன்
வபினடககபடுப்பபீசர!

thangarsivapal@yahoo.ca
கசேப்டம்பரப2008 இதழ்ப105 
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13. துரத்தும் நதிழல்களளின் யுகம் - சதித்ததொந்தன் -

எதுபஎனைதுபநநிழல்
எதுபஉனைதுபநநிழல்

நநிழல்களைனின்பகருனமயபய்பபடரந்தநிருக்கும்
எல்னலயற்றபமவுனைத்தநின்பமமீது
புழுதநியபய்பஎழும்பவபரத்னதகளைனின்பகநடினய
துரத்தநிவரும்பமநிருகத்தநின்பநநிழல்
எம்பநநிழல்களுக்கநினடயபில்

நபகனைபருபபறனவனயபவனரந்சதன்
அதுபசபபரபயுதமபயபிற்று
அதன்பநநிழல்பஎன்பஉறக்கங்களைனிலநிருந்து
என்னனைத்பதுரத்துகநிறது

நநிழல்களைனின்பமவுனைம்பககபடியது
துரக்கணங்களைபய்பநதீளும்பஅனைபதரத்தருணங்களைனில்
சேலனைகமழுப்பபிபநுனழந்துபபபின்பஇருளைபய்பஉனறனகயபில்
நநிழல்களைனின்பமவுனைம்பககபடியது

நநிழல்கள்பதுரத்தும்பநகரங்களைனிலநிருந்தும்
வனைங்களைனிலநிருந்தும்பவரும்பமனைனிதரகளைனின்பபபின்னைபல்
ஆயபிரம்பநநிழல்கள்பகதபடரகநின்றனை

நநிழல்
நநிழல்
பறனவகளைனின்பகுரலநின்பநநிழல்
குழந்னதகளைனின்பசேநிரிப்பபின்பநநிழல்
கபலமபகநியபமனைனிதனைனின்பகனடசேநிச்பகசேபல்லநின்பநநிழல்
எல்லபசமபஅச்சேமூட்டுவனை

நநிழல்களைபல்பநநினறந்தபஇவ்யுகத்தநில்
ஒருபபூனவசயப
பறனவனயசயபபவனரந்தநிடபமுடிவதநில்னல

நநிழல்களைனின்பநநிரந்தநிரத்தநின்பசமல்பஅதநிரகநின்றபகுரல்
நநிழல்கனளைபஎழுப்பபிபகபருநநிழலபய்பவளைரகநிறது

மநிகவும்பககபடியது
உறக்கத்தநின்பநடுநநிசேநியபில்பகனைவுகனளை
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உதறநிகயழபனவக்கும்பசேப்பபத்துகளைனின்பநநிழல்கள்

நநிழல்களுக்கநினடயபில்தபன்
நதீயும்பநபனுமபகத்பதூங்குகநிசறபம்பநநிழல்கசளைபடு

siththanthan@gmail.com
கசேப்டம்பரப2008 இதழ்ப105 
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மமீள்பவிரசுரம்: கவதீந்ததிரனைளின் (அறதிஞர் அ.ந.கந்தசதொமதியவின் ) கவவிததகள் (14 -16)

14. ரவதீந்தநிரர! - அ.ந.கந்தசேபமநிப-

இந்துபசதசேந்பதனைனில்பகவபிஎனும்
முந்துபவரகவபிபகபளைனிபதபசேனைனின்
இந்தபநபளைனின்பஅவதபரபசமபகவனை
வந்தனைன்பரவதீந்தநிரபநபதபதபகுசர.

கவள்ளைனிபகவண்சேநினகபகவண்ணபிறத்பதபடியும்
கள்ளைமநிற்பகருனணபகபலும்பகண்களும்
வபிள்ளுதற்பகரியபகவபினதபசவகம்
துள்ளைனிடும்பஉள்ளைமும்பககபண்டனைன்பதபகுசர.

வங்கபநபடுபவழங்கநியபவண்கவபி
எங்கணும்பபுககழய்தநிடபஏதமநில்
துங்கமபரபககீதபஞ்சேலநியபம்பதுய்யபநூல
மங்கநிடபபகதபளைனிரதரபயபத்தளைனித்பதனைசனை.

கவபினதபயபகுகபகபனதபயபகுக
வபிவபிதபநபடகபநூலுபமபகுக
புவபியபிபகலவரும்பபுகழுமபபறநிவன்
கவபிஞரபமன்னைவன்பகசேய்தளைனித்பதனைசனை.

பபரதபதத்தநின்பஇன்னைனினசேபபயபின்றநிடும்
வதீரபசதசேநியபககீதமும்பதந்தனைன்
யபருபகமச்சேநிடும்பசேபந்தநிபநநிசகதனைப்
சபருபனடக்கனலக்பசகபவபிலும்பகண்டனைன்.

முந்னதநபள்பமுனைனிபசபபகலபருபசதபற்றமும்
நந்தமநிழ்பகவபிபநபட்டமும்பதனைது
கசேபந்தபநபட்டினைனில்பசசேபரவபிலபபஅன்பும்னக
வந்தவன்பஇவன்சபபல்பசவறுபயபரஆசரப.

தநிறமுனடக்பகவபிபஎனைனில்பஅத்தநிறம்
பபிறந்தபநபடுபசபசேநிடில்பசபபதுசமப
பபிறபுலத்தும்பசபகரய்தநிபவபழ்ந்தசவபர
குனறவபிலபக்பகவபிபமன்னைவனைபசரப

பலபுபலத்துக்பகவபித்தநிறபனைபய்ந்சதபர
உலகபசநபபல்பபரினசேத்பதருசவபர
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கனலகள்பவல்லபகவபிஎனைக்பககபண்டு
தனலயதபமப்பபரினசேயும்பதந்தபர.

கபளைனிபதபசேக்பகவபியரபசசேபச்சேநினைபல்
ஊழநிபசதபறும்பதன்புகல்பநபட்டிட
வபழநிபரவதீந்தநிரன்பநபமமும்பனவயகம்
வபழும்பநபள்வனரபவபழநியபவபழநியசவ!

- ஸ்ரீலங்கபப; கபப்ருவரிப1961.-
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15. கனைல்!  அ.ந.கந்தசதொமதி -

சேண்டபமபருதம்பஎழுந்ததடபப- இந்தச்
சேககமலபம்பசூனறயபில்பசுழன்றதடப
அண்டங்கள்பயபவுசமபநடுங்குதடபப- சமசல
ஆகபயபசமகமும்பஅனலந்ததடப.

எங்கும்பகனைல்சதபன்றநிபமூடியசதப- கபணும்
எட்டுத்தநினசேயும்பஎரியுதடப,
கபபங்கும்பகநருப்கபங்கும்பபபய்ந்ததடபப- யபவும்
கபபசுங்கநிப்பகபபசுங்கநிசயபமபயுதடப!

எங்கநிருந்சதபபஇகதழுந்ததடபப- என்று
ஏங்கநிநபனும்பஎங்கணும்பபபரத்துச்பகசேன்சறன்
அங்ககபருபபபட்டபளைனிபமூச்சுவபிட்டபன்ப- கபரு
மூச்சேநினைனில்பசதபன்றநியபசூனறயடப!

ததீயபிதுபஎங்கநிருந்பசதபங்குதடபப- என்று
தநிக்குகள்பஎங்குசமபபபரத்துச்பகசேன்சறன்
சபயபிதுபஎன்றபன்பபபட்டபளைனிபஓரமகன்
கபருநனகபகசேய்தநிடக்பகண்சடனைடப.

- ஈழசகசேரிப- 7.11.1943. -
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16. நதொட்டுப் பற்ற!  அ.ந.கந்தசதொமதி -

யபன்பபிறந்தபகபபன்னைபடுபஎன்றுபவபழ்வபினைனிபகலண்ணபத
மபனைமற்றபநனடப்பபிணம்பமபனைனிலத்தநில்பஉண்டுககபல்?
எனைதுநபடுபஎனைதுபசதசேம்பஎனைதுகமபழநிகயன்பகறண்ணபிலப
'மனைசு' அற்றபமபனைமற்றபமனைனிதன்பஎன்னைபமனைனிதசனைப.

வபயகன்றுபஊகரல்லபநம்பவருத்தசமபபடனலந்துதன்
தபயகத்துபமண்ணபிசலபகபகலடுத்துபனவக்னகயபில்
சநயமூறநிபகநஞ்சேநினைனில்பநநினறயபஇன்பகவறநிககபளைப
பபவபிபமகனைபம்பஉள்ளைசனைபபபபருனமயபபநும்மநினட.

நபடிநபளைப்பபபய்ச்சேலநில்பநபட்டுவளைரச்சேநிபஅற்றவன்
சகபடிச்கசேல்வன்பஆகநிகலன்? குனறவபில்பபட்டம்பசூட்டிகலன்?
ஓடிப்பதவபிபஉயரிகலன்? உவந்துஇதயபஊற்றநினைபல்
பபடியவனனைபஇனசேப்பவரபபபரில்பயபரூம்பஇல்னலசய.

சுரனணயற்றபசுயநலப்பசபடிதன்பமதநிப்பபிழந்து
இரனணபமரணபகமய்துவபன்பஇருகநிலத்தும்பமக்கள்தம்
அரியநநிணவுபதன்னைனிலும்பஅவனுக்கபகபஅழுபவர
அருனமபபடிபஏத்துவபரபஆருமநில்னலபஇல்னலசய.

- ஸ்ரீலங்கபபஅக்சடபபரப1955 - 
கசேப்டம்பரப2008 இதழ்ப105
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17. ககீததொ மததிவதொணைன் கவவிததகள்! (17 -23)

புலம்தபயர்தல்  -  ககீததொ மததிவதொணைன் 

பபிறந்தபநபட்னடபவபிட்டு,
சபசேநியத்பதமநினழபவபிட்டு,
வளைரந்தபஊனரபவபிட்டு,
வளைரத்தபஉறனவபவபிட்டு
புலம்பகபயரும்பபறனவகள்பசபபல
இடம்பகபயரந்துபகசேல்கநிசறபம்!

சவனரபமண்ணபில்பவபிட்டு,
வபிண்ணபில்பகநினளைனயச்பகசேலுத்தும்
உயரமபனைபஊசேநியபினலபமரங்கனளைப்சபபல
வபழ்னவபஇங்சகபவபிட்டு,
வளைத்னதத்பசதடிச்பகசேல்கநிசறபம்!

கபற்றடித்தபல்பகனலகநின்றபமனழசமகம்பசபபலச்
சேநிதறநிசயபடும்பஎம்பநநினனைவுகனளைச்
சசேகரிக்கபநநினனைக்னகயபில்,
கனைவுபவந்துபகனலக்க,
கனைவுக்கும்பநனைவுக்கும்பஇனடயபில்
ஊசேலபடிக்ககபண்சடபஉயரப்பறக்கநிசறபம்!

ஆயுளைனில்பபபதநினயப்பபபிறந்தபமண்ணபில்பகழநித்து,
மமீதநினயபசவற்றுமண்ணபில்பகழநிக்கபவபினரகநிசறபம்;
கூடசவ,
குழந்னதகளைனின்பகுழந்னதப்பருவத்னதயும்
அவரறநியபமல்பஎடுத்துச்பகசேல்கநிசறபம்!

புலம்கபயரந்தபபறனவகள்
இனைம்கபருகநித்பதபயகம்பதநிரும்பும்;
ஊசேநியபினலபமரத்தநின்பஉத்தநிரபட்சேபவபினதகள்
மண்ணபில்பவபிழும்;புதநியனவபமுனளைக்கும்;
கனலந்துசபபனைபசமகங்கள்பமமீண்டும்
வபனைனில்பகூடிபமனழபதரும்;
எங்கள்பவபழ்வும்,
மலரந்து, மணம்பவதீசேநி,
தபயகத்தநில்பநநினலகபறும்பநபள்வரும்பஎன்சற
நம்பபிக்னகயுடன்பகபத்தநிருக்கநிசறபம்!
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18. தமமௌனைம்  -  ககீததொ மததிவதொணைன் 

கமமௌனைம்பஎனைக்குப்பபபிடிக்கும்,
அதுபஎன்னனைக்பகபயப்படுத்தபதவனர;
கமமௌனைம்பஅழகு; ஆனைபல்
உன்பகமமௌனைசமப,
என்னனைபஅழச்கசேய்யும்;
கமமௌனைத்தநிற்குபகமபழநிபசதனவயபில்னல;
உன்பகமமௌனைம்பசபசேபதபசபச்சேநில்னல;
என்னனைபசநபகடிக்க,
நதீபனகயபிகலடுக்கும்பஆயுதம்,
கமமௌனைம்!
உன்கனைதநிரில்பநநிரபயுதபபணபியபகபநபன்!
உனைக்ககதநிரபய்பஆயுதம்பபபிரசயபகநிக்க
எனைக்குபஆனசேயபில்னல;
அனமதநினயபவபிரும்புகநிசறன்;
அதற்கபக,
உன்பகமமௌனைத்னதசய
எனைக்குப்பபரிசேபய்பஅளைனிக்கபசத!
கமமௌனைம்பஎனைக்குப்பபபிடிக்கும்,
அனத,
நதீபனகயபளைபதவனர!

19. குழந்ததயவின் வதடல்  -  ககீததொ மததிவதொணைன் 

ஒவ்கவபருபஅரிசேநியபிலும்
அதற்குண்டபனைவரின்பகபயரிருக்கும்
என்றபள்பஅம்மப;
தந்னதபவபங்கநித்தரபமறுத்தபபின்னைரும்
சதடுகநிறதுபகுழந்னத,
எந்தப்பபஞ்சுமநிட்டபய்ப்பகபபட்டலத்தநில்
தன்கபயரபஇருக்கக்கூடும்பஎன்று!

20. தவற்றதி  -  ககீததொ மததிவதொணைன் 

வபரத்னதச்பசேபட்னடகனளை
நதீபகசேபடுக்கும்பஒவ்கவபருபமுனறயும்
புன்னைனகத்துபனவக்கநிசறன்;
கசேபல்லம்புபனதத்தபசவதனனைனய
உள்ளுக்குள்பவபங்கநிப்பபுனதக்கநிசறன்;
அடிக்கபவரும்பசவனளைகளைனில்
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அனமதநியபய்பஅடங்கநிப்பசபபகநிசறன்;
என்பஎதநிரவபினனைபகவறுனமயபய்ப்பசபபனைதநில்
தநினகத்துபநதீபபபின்வபங்குகநிறபய்;
கவற்றநிக்களைனிப்பபில்பநபன்!
ஆனைபலும்,
அடக்கநினவத்தபஎன்பதுயரம்,
ஏதபவதுபஒருபகண்ணதீரத்துளைனியபில்பகவளைனிப்பட்டு
என்பசதபல்வபினயபஉன்னைனிடம்
பனறசேபற்றநிவபிடுசமபபஎன்றுபசேநிறநிது
அஞ்சேத்தபன்பகசேய்கநிசறன்!

21. எல்லதொம் அவள் வவிருப்பம்  -  ககீததொ மததிவதொணைன் 

தநிருமணம்பநநிச்சேயமபனைது!
உனைக்குப்பபபிடித்தபநநிறத்தநில்
புடனவபஎடுத்துக்ககபள்பஎன்று
ஒப்புதல்பதந்தபரபஅப்பப;
எந்தபமபதநிரிபநனகபசவண்டும்பஎன்று
நச்சேரித்தபள்பஅம்மப;
உன்பஆனசேப்படிசய
அனழப்பபிதழ்பஅச்சேடிப்சபபம்பஎனை
உறுதநியளைனித்தபன்பஅண்ணன்;
மபப்பபிள்னளைபயபகரன்பதுபமட்டும்
முடிவுபகசேய்யப்பட்டது,
அவள்பசேம்மதம்பசதனவப்படபமசல!

22. ஊடல்  -  ககீததொ மததிவதொணைன் 

உனைக்கும்பஎனைக்கும்
பபிணக்குவந்தசபபது,
கவபினதயபின்பஊற்றுக்கண்பதநிறந்துககபண்டது;
எனைக்குள்பவபழும்பகவபிதபயபினைனி,
என்னனைக்சகளைபமசல
என்பசசேபகத்னதயும்,
உன்மமீதுள்ளைபஎன்பசகபபத்னதயும்
கவபினதயபய்பவடித்தபள்;
என்னைனிடம்பகபட்டி,
கருத்துக்பசகட்டபள்;
சேரியபகத்தபன்பகசேபல்கநிறபகளைன்று
எண்ணபியசபபது,
நதீபவந்தபய்;
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என்பஊடனலபஉனடத்து
என்னனைபஅரவனணத்தபய்;
உன்பபபிடியபில்பஇருந்தசபபது,
நபன்பஅவளைனிடம்பகசேபன்சனைன்,
'நதீபஎழுதநியனவபயபவும்பபபிதற்றல்;
கநிழநித்துப்சபபடடி' என்று!

23. அறந்த கதொதல்  -  ககீததொ மததிவதொணைன் 

என்பஅனறக்குள்பவபழும்
அந்தபவபலறுந்தபபல்லநி,
உன்னனைபஎனைக்குபநநினனைவூட்டிக்ககபண்சடயபிருக்கநிறது;
முரண்பட்டபகருத்துகளைபல்
முற்றுப்கபற்றபநம்பகபதனல
நதீபகவட்டிவபிட்டசபபது,
துடிதுடித்ததுபஎன்பமனைம்,
அந்தப்பபல்லநியபின்பஅறுந்தபவபனலப்சபபலசவ!
மற்றுகமபருபவபல்பவளைரந்தபலும்,
அசேலுக்கும், நகலுக்குமபனைபசவறுபபடு
அதநில்பநன்றபகசவத்பகதரிகநிறது!

geetha.mathivanan@yahoo.co.in
பதநிவுகள், அக்சடபபரப2008 இதழ்ப106 
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24. தஹைக்கூ - துளளிப்பதொக்கள்- மதொமதயதொதனை[புதுதவ]

எந்தபபனைனித்துளைனிக்குள்
ஒளைனிந்துகநிடக்கநிறது……
என்பகவபினத.

நநிலனவபபடம்பபிடிக்க
முடியபதபவருத்தத்தநில்……
வற்றநியகுளைம்.

கதளைனிந்தநதீரில்
முகம்பபரத்தபபிறகும்……
கதளைனியபதபமனைசு.

பபவலரகள்பஎழுதநிவபிடுவபரகசளைப
பயந்துமுட்புதரில்பமனறயும்……
நநிலவு.

நநிசேப்தமபய்பஇரு
இனசேபசகட்கலபம்……
மனழபவரப்சபபகநிறது.

தரிசுநநிலக்கபட்டில்
தவறநிபவபிழுந்தபகபகநிதத்தநில்……
அறுவனடக்கபலபகவபினதகள்

ஆயபிரம்சபரபஅனழத்தலும்
ஆகபயத்தநில்பதபன்……
நநிலவு.

பச்னசேபசசேகலனை
அடரந்தபமரக்கபட்டில்……
சகபடபளைனிச்சேத்தம்

அபழகநியபவண்ணத்துபூச்சேநி
பபறக்கும்பதநினசேகயல்லபம்……
உடன்பபறக்கும்மனைசு.

manisen37@yahoo.com
பதநிவுகள், அக்சடபபரப2008 இதழ்ப106 
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25. புததகுழதி வதீடு !  -எம்.ரிஷதொன் தஷரீப், இலங்தக -

அத்தநிவபரத்னத
கவடிகபபருட்களைபல்பநநிரப்பபி
அதுபஇறுகநிச்பசசேரந்தநிட
மனைனிதக்பகுருதநிபசசேரத்து
கநருப்புக்களைபல்பஆனை
வதீகடபன்றுபகட்டுபஉனைக்கு.
சபய்கசளைபஅதற்குக்பகபவலநிருக்கட்டும்ப!

முன்புபபுனதத்த
சேவங்கனளைத்பசதபண்டிகயடுத்து
அதன்பஎலும்புகளைபல்பசேநிலபயன்னைல்களும்பனவ.
இரவபனைபலும்ப- எந்த
இருளைபனைபலும்
அனவபமூடப்படபமசலபகநிடக்கட்டும்ப;
அனைல்கபற்றும்,
அனரசவக்கபட்டுப்பபபிணவபனடயும்
மட்டுசமபசுமந்ததுபஉள்சளைபவரட்டும்ப!

உருகநிச்பசேநிவந்துபசூடுபசுமக்கும்
தட்னடபஇரும்பபினைபசலபர
ஒற்னறக்பகதவுபனவ.
கவப்பத்தநிறவுசகபலபல்
சேபத்தபன்களுக்குபமட்டுமதனனைத்
தநிறந்துபவழநிவபிட்டுபநகரப!

பபிணக்கபல்களைனின்பமூட்டுக்கள்பககபண்டு
உன்பசேநிம்மபசேனைம்பஅனமயட்டும்,
மண்னடயபிலடித்துக்பககபன்கறபழநித்த
கபண்களைனின்பமுத்துப்பபற்கனளை
அழகுக்கபகப்பபதநிப;
சேநிறுபமழனலயபின்பமண்னடசயபடு
கசேங்சகபலநின்பனகப்பபிடினயபஅலங்கரிக்கட்டும்ப!

இளைம்கபண்களைனின்பஅலறலும்,
குழந்னதகளைனின்பஅழுனகயும்,
மனைனிதரகளைனின்பஓலமும்
துயரபசுமந்தபஒப்பபரிகளும்
உன்பவதீட்னடபஇனசேயபக
நநிரப்பட்டும்ப!
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வபிருந்தநினைரபவருனகயபில்-ககபதநிக்கும்
வபிஷபபனைம்பகுடிக்கக்பககபடுப;
அவரகள்பகதபண்னடபவழநிசயபஉருகநிவழநினகயபில்
உன்பவதீரவபள்பககபண்டு
கவட்டிக்பகறநிபசேனமப!

அவரகள்பகண்கனளைத்பசதபண்டி-அதநில்
ஆயபிரம்பஅலங்கபரம்பபண்ணபி,
நபக்குகனளைபஅறுத்துத்பதுனணக்குத்
கதபட்டுக்பககபள்ளைனவப!

உன்பபசேநிபததீரந்ததப?
இப்கபபழுதுபகசேபல்.
நபன்பகசேபன்னைபடிபகட்டிய
உன்பவதீட்டுக்கும்
என்பதபய்சதசேத்துக்கும்
என்னைபவபித்தநியபசேம்பஇன்று?

rishanshareef@gmail.com
பதநிவுகள், அக்சடபபரப2008 இதழ்ப106 
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26. அகரம்.அமுததொவவின் கவவிததகள்! (26 - 28)

அன்தனை பதொரதம்! - அகரம்.அமுததொ

எம்மதமும்பசேம்மதமபம்
இந்தநியபவபின்பசதரதலநில்...
மும்மதத்தநில்பகுத்துகவட்டு
முடியவபில்னலக்பகூக்குரல்...

கத்தநியபின்றநிபஇரத்தமநின்றநி
கபற்கறடுத்தபபபரதம்...
முற்றுமநின்றுபஇரத்தமநின்றநி
ஓடவபில்னலபஆகறதும்...

கபடுகவட்டிபநபடுகசேய்து
கண்டதுதபன்பஎன்னைசவப?
வதீடுகட்டிபவபழும்ககீழ்னம
வபிலங்குகள்நபம்பஅல்லசவப!

வபக்களைனித்துபவபக்குவபங்கநி
வபழ்க்னககபற்றபசபரகசளை!
வபக்களைனித்சதபரபவபழ்வபினைனிசல
வளைரச்சேநியபில்னலபபபரிசல...

கள்ளைமநின்றநிப்பபள்ளைசமடு
கடந்துகசேல்லும்பஆறுகள்...
கல்னலக்ககபண்(டு) அனணகயழுப்பக்
கழனைனிகயலபம்பபபனலகள்...

அன்னனைகயன்றுபபபரதத்னத
அன்றுத்கதபட்(டு) இன்றுசம
கசேபன்னைகதல்லபம்பசபபதுமடப
கசேபன்னைகசேபல்னலக்பகபப்சபபசம!
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27. எல்லதொமுமதொகதிய அண்ணைவல! - அகரம்.அமுததொ

வபிடியபதபநபட்டிற்கு
வபிடிகவள்ளைனிபநதீதபன்!
வபிடியனலபவழங்கவந்த
னவகனரயும்பநதீதபன்!

துருப்பபிடித்தபஉணரவுகனளைத்
துலக்கநியவன்பநதீதபன்!
துயபிசலபடும்பதன்மபனைம்
ஊட்டியவன்பநதீதபன்!

சுதந்தநிரப்பசபச்கசேடுத்த
சூறபவளைனிபநதீதபன்!
சுதந்தநிரம்பகபபழநியவந்த
சூழ்மனழயும்பநதீதபன்!

பபரதத்பசதரிழுக்கப்
புனனைந்தவடம்பநதீதபன்!
பபரதத்பசதசரபட்டிய
சேபரதநியும்பநதீதபன்!

இந்தநியபபஈன்கறடுத்த
இனளையமகன்பநதீதபன்!
இந்தநியபனவபஈன்கறடுத்த
இளைந்தபயும்பநதீதபன்!

கவள்னளையனனைபவபிரட்டவந்த
வபில்லம்பும்பநதீதபன்!
ககபள்னககனளைபவளைரக்கவந்த
சகபமகனும்பநதீதபன்!

ஆய்தம்சபபல்பதனைனித்துநநின்ற
அகநிம்னசேவபதநிபநதீதபன்!
ஆயபினும்என்? சதசேத்தநின்
அருஞ்கசேபத்சதபநதீதபன்!

எல்லபமுபமபகநிய
அண்ணலும்பநதீதபன்!
எல்;லபரதுபகநஞ்சேநிலும்
நநினறந்தவனும்பநதீதபன்!
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28. அருவவி! - அகரம்.அமுததொ

நபன்
சவரகனளைபமுகட்டில்
வபிரித்து
ககீழ்சநபக்கநிபவளைரகநின்ற
தண்ணதீரபமரம்...

வபிண்னணபமுட்டும்
மனலகயன்னும்பமரத்தநின்
ஒற்னறபவபிழுது...

உடகலங்கும்பகவள்ளைனிச்
சேலங்னககள்பகட்டி
நநின்றபடும்பநரத்தகநி...

குன்றுகளைனின்பகூந்தல்...
பபனறயபம்பபபனனைகள்
கபபங்கநிபவழநிகநின்ற
கபபங்கல்...

நபன்
நநிற்பதபசலசய
ஆறுகள்பநடக்கநின்றனை...

பபனறகள்பஎன்
வபினளையபட்டுபகபபம்னமகள்...

நதீங்கள்
கற்கனளைபஉரசே
ததீபபபிறக்கும்
நபன்பஉரசே
மணல்பபபிறக்கும்!

நபன்பவபிழுனகயபில்
என்பவதீரிடனல
சேங்ககீதம்பஎன்று
சேபற்றுகநிறதீரகள்

என்பசபனதப்பருவத்னத
அருவபிபஎன்று
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ஆரக்கநிறதீரகள்

மங்னகப்பபருவத்னத
ஆறுபஎன்றுக்கூறநி
அனணக்கநிறதீரகள்

என்பமூப்னப
கடல்பஎன்றுக்
கட்டியம்பகூறுகநிறதீரகள்

என்சறனும்பநதீங்கள்
எண்ணபியதுண்டப?
அனலகள்பயபவும்
எழுந்துநநிற்கத்பசதபற்று
வழுக்கநிபவபிழுகநின்ற
அருவபிகசளைபஎன்பனத?

agramamutha08@gmail.com
அக்சடபபரப2008 இதழ்ப106 
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29. என் நதிதல என்னை? - தசம்மததி - 

கபணவபில்னலக்பகணவனர-அவர
கபணபமல்சபபனைவரபபட்டியலநில்
கபலங்கள்பகடக்கநின்றனைபகண்ணதீசரபடு
அதரவுபயபரும்பஇல்னல
அனைபதரவபய்பநபனைனிங்சக-என்
அருனமப்பபபிள்னளைகனளை
ஆளைபக்கபசவண்டி
அயரபதுபஉனழக்னகயபிசல
ஆந்னதபவபிழநிகள்பபல-என்னனை
துகநில்பஉரியப்பபபரக்கநிறது
அடிபமனைதநில்பவலநியுடன்
ஆத்மதநிருப்தநிக்கபய்
ஆலயம்கசேல்னகயபிகல
அயலவரும்பகுத்தநிகனதபசபசேநிடுவபர
மனைகசேல்லபம்பரணமபச்சு
தமநிழரபபண்பபடுபஎன்று
குங்குமம்பஎடுத்துபனவக்னகயபிசல
யபருக்கபகபஇந்தப்சபபட்டு
எனைவனசேபபடுதுபபலபகுரல்
கபபட்டின்றநிபபூவபிழந்து
வபிதநியபில்நபன்பகசேன்றுபவபிட்டபல
வபிசேநித்தநிரமபய்ப்பபலபகண்கள்சமயும்
என்உடம்பபில்
துனணயபில்னலபஎன்றபதுணபிவுடன்
சநபகுதுபஜசயபபகநஞ்சேம்
என்னைவனனைக்கபலன்தபன்பகவரந்தபசனைபப-இல்னல
என்னனைக்பகபப்பபற்றபவருவபசரப?

எனைக்சகபஎன்னனைப்புரியவபில்னல
என்நநினலபஎன்னைபகதரியவபில்னல???
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30. முதுகதில் வதரயப்பட்ட பயங்கர ஓவவியங்கள்  - தசம்மததி - 

நதீ
நதீயபகசவஇருந்தபய்
உன்மனைததநில்
சேபத்தபனைனின்பசேகபக்கள்
ஊடுருவும்வனர
நதீபஎன்னனை
அன்புடன்
கட்டியனணக்கநிறபய்
என்சறபநபன்
நம்பபிசனைன்
உன்பகபல்களைபல்
படுகுழநிபஒன்றுசதபண்டப்படுவனத
அறநியபது
நதீபஅன்புபசபபரத்து
வந்தபய்
நபன்
உன்னனைபநம்பபிசனைன்
பற்கள்பகவளைனித்கதரியும்படியபனை
உதடுபபபிரிப்புக்கனளை
அழகநியபசேநிரிப்புபஎன்சற
நபன்பஏமபந்சதன்
என்முதுகநில்பநதீபவனரந்த
பலபபயங்கர
ஓவபியங்கனளை
என்னைபல்
கபணமுடியபதுபசபபயபிற்று
நபனும்பநதீயும்
சசேரந்தநிருந்த
இறுதநிக்பகபலங்கனளை
நநினனைத்துப்பபரக்கநிசறன்
இருண்டதும்
ககபடூரமபனைதுமபய்
எனைக்குள்பபல
சகள்வபிக்குறநிகளைபய்
சேநிதறநிக்கநிடக்கநின்றனை.
இப்சபபகதல்லபம்
உன்னனைப்பற்றநிய
நற்கருனண
ஆரபதனனைகள்
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எனைக்குள்
இடம்கபபறுவதநில்னல
எனைதுபபபதங்கள்
வலநிகனளைத்தபங்கநி
கதபடரந்துபபயணபிக்கநிறது......

chemmathy@gmail.com
அக்சடபபரப2008 இதழ்ப106 
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31.   கண்ணைவில் தமதயழுததி  - சக்ததி சக்ததிததொசன் -

கண்ணபிரண்டில்பனமகயழுதநிப- எனனைக்
கணப்கபபழுதநில்பஉன்பவசேமபக்கநி
கபணமல்பசபபனைவசளைப! ஏகனைனனை
கனைகத்சதபதவபிக்கபவபிட்டபய்ப?

கபரமுகநிலபய்பகூந்தல்பவபிரித்துப- உன்
கருவபிழநியபல்பகனதபசபசேநி
கபதல்பஎனும்பகடலநினைனிசல
கவபிழ்த்துபவபிட்டபகபரினகசயப!

வபனைத்தநிசலபவலம்பவரும்பஅந்தப- வட்ட
வண்ணபநநிலவபகபபூவதனைம்பஅனமந்தவசளை
வந்தநிடலபம்பஅமபவனசேபநநிலவதற்கு
வபரபதுப! வபரபதுப! உன்பநநினனைவபின்பமுடிகவனைக்கு

வஞ்சேநிகயன்றுபஉன்னனைபநபனும்பவபிளைனித்ததநினைபல்ப- நதீயும்
வஞ்சேநித்துபபபரப்பகதன்றுபமுடிகவடித்தபசயபபகசேபல்?
வபிஞ்சேநிபநநிற்கும்பநநினனைவுகள்பஎந்தன்பகநஞ்சேநில்
வபினடயறநியபபவபினைபவபக்கநிபநதீகயங்சகபகசேன்றபசயபப?

கபலமகள்பகணக்கநினைனிசலபகபபன்மபசனைப! - உனைக்
கபணபதபகபபழுகதல்லபம்பசூனைனியமபய்பசபபகுதடி
கபதலதுபசநபய்பதபசனைபப? கபலனைவன்பஆயபிதசமபப?
கபத்தநிருந்துபகபத்தநிருந்துபகபற்சறபடுபசபபசவசனைபப?

ssakthi@btinternet.com
அக்சடபபரப2008 இதழ்ப106 
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32.. குன்னைக் குடி தவத்ததியநதொதன் - மட்டுவவில் ஞதொனைக்குமதொரன் (வயர்மனைளி) -

கபபட்டுபனவத்தபகுயபிலநின்
மூச்சும்
குன்னைக்
குடியபின்பவயபிலநின்பசபச்சும்
நநின்றுபககபண்டது….

இவன்
கபயரபனவத்தநியநபதன்
கதபழநிலநினைனிலும்
இவன்பனவத்தநியன்பதபன்
வபித்தநியபசேம்பஎன்னைகவனைனில்
இவன்பமட்டும்பதபன்
மருந்துபககபடுக்கபசமலசய
சநபய்கனளைக்பகுணமபக்கநியவன்.

இவன்பவயலநின்பபபட்டினசேத்தபல்
பபடல்கள்பபூப்பனடயும்
இவன்பவபிரல்கள்பதழுவபினைபல்
வயலநின்பநரம்புகள்
மூப்பனடயும்
 

இவனைபல்
கபற்றும்
இனசேனயக்பகற்றது.
இவன்பகூற்றும்
இனசேப்பசபறுபகபற்றது.
 

இவன்
வயலநினுக்கபக
எடுத்தபன்பஒருபஅவதபரம்
அந்தபவயலநின்பதபன்
இவனுக்கு
மறுதபரம்

வயலநின்பதபன்பஇவனைது
நுனரயபீரல்
அதனைபசலபதபன்பசுவபசேநித்தபன்
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வயலநின்பதபன்பஇவனைது
உதடு
ஆதனைபல்த்பதபசனைபவபசேநித்தபன்

இரண்னடயும்
அவன்பஇப்சபபபநநிறுத்தநினைபன்.
ஊசேநிபமுனனையபிசல
எனமபஎல்லபம்பநநிறுத்தநினைபன்

maduvilan@hotmail.com
பதநிவுகள், நவம்பரப2008 இதழ்ப107
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33. மதொமதயதொதனையவின் கதொதல் கவவிததகள்

இப்கபபழுது
நநினனைத்தபலும்
சேநிரிப்புதபன்பவருகநிறது
என்மனைனத
படிக்கத்கதரியபதபஉனைக்கப
நநினறயப்புத்தகங்கள்பபரிசேளைனித்சதன்

உன்பகூந்தல்
கபற்றநில்
அனசேந்துபஎழுதும்
அற்புதமபனை
கவபினதகனளைபவபிடவும்
சேநிறப்பபனைபகவபினதகனளை
ஒருபகபபழுதும்பஎன்னைபல்
எழுதநிவபிடபமுடியபது

உனைக்கு
பரிசுப்கபபருளைபகத்தர
என்னைனிடம்பஎதுவும்பஇல்னல
என்பபரிசுத்தபஇதயத்னததவபிர

எந்தப்கபண்னண
பபரத்தபலும்
அவரகளுக்கு
பபின்சனைசயபகசேல்கநிறது
என்பகவபினதபமனைம்

வருங்கபலத்தநில்
என்னைபஆகப்சபபகநிறபய்
ஆனசேயுடன்பசகட்கநிசறன்
நம்பகுழந்னதகளுக்கு
அம்மபவபகப்பசபபகநிசறன்பஎன்று
கவட்கத்சதபடுபகசேபல்கநிறபய்

manisen37@yahoo.com
நவம்பரப2008 இதழ்ப107
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34. தசன்ரிய-நதகப்பதொக்கள் மதொமதயதொதனை

சேகீமபனைனின்மபளைனினகபஇடிந்தபபிறகு
நன்றபகசவபகதரிகநிறது
ஏனழகளைனின்பகுடினசேகள்

அனமச்சேருக்குபசபபட்டபதுண்டு
எப்படிபவபிழுந்தது
பட்கஜட்டில்

பபல்பகபய்ச்சேநித்தபன்
குடித்தனைம்பசபபகசவண்டும்
சேபரபயம்பகபய்ச்சுபவனும்

நநினறயபமநிட்டபய்கள்
வபங்கநித்தரும்பதபத்தபவபிற்கு
பபவம்பபல்சலஇல்னல

தமநிழ்பநபட்டில்
சேபதநிக்கவும்பதனட
சேபதநி

யபருனடயபஆசேநிசயபப?
உயரந்துபககபண்சடசபபகநிறது
வபினலவபசேநி

பகுத்தறநிவுபஇல்லபதவனைனின்
உலகபஅனுபவம்
கவங்கபயம்

சுருக்கமபக
சபசேநிமுடித்தபர
வபிரிவுனரயபளைர

தன்னைம்பபிக்னகனய
இழக்கவபில்னல
வபிபத்தநில்பனகஇழந்தவன்

கவற்றநினய
கநருங்கநிவபிட்டபன்
பலமுனறபசதபற்றவன்
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சேலனைமநில்லபதபகுளைம்
துண்டிலநில்பமமீன்சேநிக்குமப
சேலனைத்துடன்பமனைம்

இதயம்பபலவதீனைமபனைவரகள்
தநிடப்படுத்தநிக்ககபள்ளுங்கள்
பபடகரபபபடப்சபபகநிறபர

வதீடுபமுழுக்கபநநினறந்தநிருக்கநிறது
வபிடுமுனறக்குபவந்துசபபனை
சபத்தநியபின்பசேநிரிப்புசேத்தம்

ஆதநிக்கபவரக்கத்தநின்
ஆட்டத்னதபஅடக்கசவ
அதநிரகநிறதுபபனற

நநினறயபகபபம்னமகள்
இருந்தும்பஅழகபயபில்னல
குழந்னதகள்பஇல்லபதபவதீடு

manisen37@yahoo.com
பதநிவுகள், நவம்பரப2008 இதழ்ப107
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35. மணைவிவவிழதொ! - ரதொஜதிட் அகமட் -

[எனைக்குபஇந்தபமபதம்பஅறுபதுபவயதபகநிறதுபஅதுதபன்பமணபிவபிழபவபம்பஅனதகயபட்டியபசேநிந்தனனைகள்ப
கவபினதயபக]

மணபிவபிழப
மனைனிதரகளுக்குத்தபன்
மணபிவபிழபக்கள்

மனைனிதரகளுக்கபய்பவபழும்
மபடுபமரங்களுக்பகநில்னல
மணபிவபிழபக்கள்

இயற்னகனய
அண்டிபமட்டுசமபமபடுபமரங்கள்
அண்டியும்பதபண்டியும்பமனைனிதரகள்

தபண்டியதபல்தபன்பஇன்று....

சேகதநிபநதீச்சேல்கள்
சேக்தநிபவபிரயங்கள்

மல்லபந்துபதுப்பும்பமதங்கள்
மலரகனளைத்பதூற்றும்பமதநியபினைர

கந்தகரபகலந்தபகபற்றுக்கள்
கவந்துசபபனைபகபதல்கள்

கபலன்களைபய்பவபகனைங்கள்
கலப்படபதபனைனியங்கள்

ஆக்ஸநிஜன்பமுட்டும்பகசேபற்கள்
ஆலம்பகக்கும்பபற்கள்

மனனைவபிபமக்கள்பநூல்களைனில்
மண்னடபகுனடயும்பசேநிக்கல்கள்

தபக்கநியும்
தபங்கநியும்பஇதயங்கள்

மபடுபமரங்களுக்சகது
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இத்தனனைபவலநிகள்

நநியபயம்தபன்
இத்தனனையும்பதபங்கும்
மனைனிதனுக்குத்தபன்பசதனவ
மணபிவபிழபக்கள்

rajid_ahamed@yahoo.com.sg
பதநிவுகள், டிசேமபரப2008 இதழ்ப108 
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36. குந்ததி இருந்த நதிலதமதொன்ற தகமதொறதிப் வபதொகதிறது….! -  மட்டுவவில் ஞதொனைகுமதொரன் -

ஒருபஏனழயபின்பஇருபதபண்டுக்
கடும்பதவசம
னகமபறநிப்சபபகும்பஇந்தக்பகல்வதீடு

சபபரிசலபசபபனைனவபசபபக
குந்தநிபஇருக்ககவன்று
எஞ்சேநிய
கபணபிசய
இன்சறபடுபகளைவபடப்படுகநிறது.

நபன்பதவழ்ந்தபமண்னணபதரிசேநிக்கவும்
ஏன்னனைத்பதழுவபியபகதன்றனல
பரிசேநிக்கவும்
இன்சறபடுபதனடயபகநிறது.

வயபிற்றுக்கு
சசேபறூட்டபமறுந்தநிருந்தபலும்
நதீரபஊற்றபமறந்தறநியப
மரங்களுக்கு
வபினடககபடுக்கும்பசேமயமநிது

படிப்புச்பகசேலவுக்கு
ததீனைனிபசபபடசவபபஅன்றநி
வறுனமயபின்பககபடுவபய்க்கு
தபள்ப்பபள்பசபபடசவப
எண்ணபியபதந்னதபமமீது
வருத்தமநில்னல

ஏகனைனைனில்
இதுபவறுனமக்குபவபழ்க்னகப்பட்ட
ஏனழகள்பவபழும்பபூமநி
வபனழகள்பசபபலசவ
கதபடருகநிறது
இந்தத்பததீ

ஒவ்கவபருபஓட்னடயும்பசகள்
கசேபல்லும்
சுவரபஎழுப்பபஎன்
தபய்பட்டபபபட்னடயும்
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வபிற்றபசதபட்னடயும்

ஒவ்கவபருபகல்னலயும்பசகள்
கசேபல்லும்
கடன்பதந்தவரபஎன்பதந்னதக்குத்
தந்தபகதபல்னலனய

இந்தபமண்
புல்
புதர
முனளைக்கபதபநபகசேபகநிபஆகநினைபல்பஎன்னை
துளைனிநதீரபகநிட்டபத
சேகபரபவபகபமபறநினைபல்பஎன்னை
அதுபதபன்
அதுபதபன்பநமக்கபனைபபூம்புகபர

ஈன்றபபபின்னைரும்
வயபினறவபிட்டுபபபிரியபமறுக்கும்
கங்கபருக்குபஇனழத்தவனைபபநபன்.

தபய்பமண்னணபதபனரவபரக்கும்பஅளைவுக்கு
னதரியம்பஉள்ளைவனைப
இவன்.

இந்தபமண்ணபின்
ஒவ்கவபருபதுகளைனிலும்
என்பமுன்சனைபரின்பமூச்சேநிருக்கநிறது.
இந்தபமூச்சுக்குபமுடிவுனரபஎழுதநிடசவ
வட்டிக்கபரன்பஎனும்
சவட்னடக்கபரன்பவருகநிறபன்.

அந்தபதனைவபனைனின்பகபட்டிக்குள்சளை
பூ+ட்டிக்கநிடப்பது
ஒருபவதீட்டின்பபத்தநிரமல்ல
ஒருபஏனழயபின்பஆத்மப

பணக்சகபழநியபின்
அளைகவன்னைசவபபகடுகுதபன்
ஆனைபசபபதநிலும்
அதுபசபபட்டபவட்டிபமுட்னடசயப
மட்டும்பமனலயளைவபனைது.
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அனதக்கட்டிபமுடிக்கபவக்கற்றுப்பசபபனைதநினைபசலசய
களைவுசபபகநிறது
இவனைதுபவளைவு.

ஆங்சகபதங்கபவயல்களைனில்னல
எண்னணக்பகுளைங்களுமநில்னல
ஆனைபலும்
எண்ணபமுடியபத
ஒருபபபிரபஞ்சேத்தநின்பகுழந்னத
அந்தபஅழசக
இன்சறபடுபனகமபறநிப்பசபபகநிறது.

(ஒருபவட்டிக்கபரனைனின்பசூழ்ச்சேநிபஇனரயபகநிபஎனைதுபஇருப்பபிடம்பபறநிக்கப்பட்டபசபபது)
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37. இருந்து வபதொகதிவறன் பட்டிக்கதொட்டதொனைதொகவவ - எஸ்.எம்.ஜஜுதனைத் ஹைஸனைதீ. -

மயபிரில்பனமயபிட்டு
உயபிரில்பகபபய்யபிட்டுபனவக்கும்
நபகரிகபஊனைப்புத்தநிபஉன்பபுத்தநிகயன்றபல்
இருந்துபசபபகநிசறன்பபட்டிக்கபட்டபனைபகசவ

மூடிக்பகநிடத்தல்கனளைபவபிட
ஆடிக்பகழநித்தல்களைனில்பஅரங்கத்சதபடுபசசேரத்து
அங்கங்களுமதநிரும்பஅனரகுனறபஅம்மண
அந்நநியபகலபச்சேபரபஒத்தூதநிபநதீகயன்றபல்
இருந்துபசபபகநிசறன்பபட்டிக்கபட்டபனைபகசவ

வடித்துத்பததீரத்துக்பகனளைத்த
இல்லபதபரபவபியரனவயுறநிஞ்சேநி
உன்பபபித்தட்டிட்டுபநநிரப்பும்
உயபிரபசபணபபஉயரபஜபதநிபநதீகயன்றபல்
இருந்துபசபபகநிசறன்பபட்டிக்கபட்டபனைபகசவ

உன்பஒத்தபரகளுக்குபஉச்சேங்களும்
பபின்பமத்தபரகளுக்குபமநிச்சேங்களுகமனும்
மூரக்கபமுதலபளைனிபஜபதநிபநதீகயன்றபல்
இருந்துபசபபகநிசறன்பபட்டிக்கபட்டபனைபகசவ

கவண்பபபல்பசுரக்கும்பதபய்பமுனலபவபிட்டு
வன்பகள்பவடியும்பஅந்நநியபமுனலபசதடிசயபடும்
அறநிவுபககட்டபஅந்நநியபஆதரவன்பநதீகயன்றபல்
இருந்துபசபபகநிசறன்பபட்டிக்கபட்டபனைபகசவ
இறந்தும்பசபபகநிசறன்பபட்டிக்கபட்டபனைபகசவ.

junaidhasani@gmail.com
பதநிவுகள், டிசேமபரப2008 இதழ்ப108 
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38.  வதொலதொட்ட கற்றக்தகதொள்….கவவிஞர் ஈழநதிலதொ (தபதொத்துவவில் அஸ்மதின்)

சகள்வபிபசகட்பவரக்கு
சகழ்வரகும்பஇல்னலயப்பப…
‘ஆமப’சபபடப்பப…
அத்தனனையும்பகநினடக்குமப்பப…

பபழபனைபஉலகத்தநில்
பல்லநிளைனித்துபமுன்சனைறு…
குழநிசதபண்டிபநதீபஉயரந்து
குலப்கபருனமபநநினலநபட்டு….

வபள்பபிடிக்கபஎண்ணபசத…?
வபய்கபட்டிபநநிற்கபசத…
வபலபட்டபகற்றுக்ககபள்
வபழ்க்னகபஇருக்குதப்பப…

கபகம்பஅழககன்று
கருத்துனரத்தபல்பஅதநிகபரி…
புறபப்சபபன்றுபஇருக்குகதன்று
புன்னைனகக்கபபழகநிக்ககபள்…

பதவபிகபறபசவண்டுகமன்றபல்
பபய்வபிரிக்கக்பகத்துக்ககபள்..
முதல்பரிசுபசவண்டுகமனைனில்
முதலநிரவுக்பககபத்துக்ககபள்….

‘இன்டரவபியுவபில்’பசேநித்தநிகபற
‘இங்கநிலநிசும்’பஉனைக்ககதற்கு…?
கபசுபணம்பஇருக்கநிறதப….
கழுனதக்கும்பஇடமநிருக்கு…

எதநிரத்துப்பசபசேபசத…
எதநிரகபலம்பமடிந்துவபிடும்
எடுபபிடியபய்பமபறநிக்ககபள்
‘எம்பபி’யபய்பமபறநிடலபம்…

உண்னமயபய்பஉனழக்கபசத…
உன்தனலக்குபசவட்டுவரும்..
கபபறுப்பபகபநடிதம்பபி
கபபன்பரிசுபவதீடுவரும்…
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சேமூகம்பஎன்சறபபடபசத..
சேபவுமணபிபஅடிப்பபரகள்…
சுயநலத்னதபனகயபில்ககபள்
சுகத்சதபடுபவபழ்ந்தநிடுவபய்….

kavingerasmin@yahoo.com
பதநிவுகள், டிசேம்பரப2008 இதழ்ப108 
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39. நதொன்! - ஆர்.நதொகப்பன் -

யபரும்பஅமரபத
ரயபில்பகபட்டியபில்
பயணபிக்கும்பவண்ணத்துபபூச்சேநியபய்
கனைமபனைபநநிமநிஷத்தநில்பஇருந்து
உருவபகும்பகவபினதயபய்பஇருக்கநிசறன்பஎப்சபபதும்.....
சுழலும்பமநின்வபிசேநிறநியபின்
இறக்னகயபின்பசவகம்
இயலபதபகநினும்பபடபடக்கபமுடிகநிறது
என்பதபனைபசுயத்தநில்
தண்டவபளைத்தநிலும்
அமரந்துபசபபகபமுடிகநிறதுபஎன்னைபல்!

இன்னும்
வயதுக்சகபவரபதபசேநிறுமநிபஒருத்தநியபின்
அளைவுக்குபமமீறநியபவளைரச்சேநியபில்
எச்சேநில்பஒழுகும்
நடுத்தரபவயதுக்கபரனைனின்
கபமத்தநில்பககபப்பளைனித்து
கவளைனிபகநிளைம்புகநிறது
அனடயபளைம்பகதபனலத்தபகரமௌத்தநிரம்!

நநிறம்பஇழக்கநிற
சுயத்தநில்
கவள்னளையபய்பதூசேநியபய்,
இருந்துபவபிட்டுபசபபகட்டுசமபஎப்சபபதும்பசமனைனி.....

அழுக்குபபபிச்னசேக்கபரியபின்
உப்பபியபவயபிற்றுக்குள்
ஒளைனிந்துககபண்டிருக்கும்பகண்தலபக
இயல்பபகசவபஇருந்துவபிடுகநிசறன்
எறும்புகள்பகமபய்க்கபதவனர

வண்ணம்பஇல்லபவபிட்டபலும்
பூச்சேநிபஎன்றுபகசேபல்வதநில்னலபயபரும்!

nagaa72@gmail.com
பதநிவுகள், ஏப்ரல்ப2008 இதழ்ப100 
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(40 -46) அனைதொமதிகதொ பவிரித்ததிமதொவவின் கவவிததகள்... 

40. மதொறதிவனைன்...

தங்களைனின்பஆனசேக்கபக...
என்னனைபமபற்றநிக்ககபண்சடன்...

ஏதபவதுபஒருபமபறுதலநின்பசபபதபவது...
என்னனைப்பபபிடிக்கும்...
என்றுபநம்பபி...

இனலயபய்பமபறநிசனைன்...
என்னனைபமநிதநித்துபவபிட்டீரகள்

பூவபய்பமபறநிசனைன்...
என்னனைபகசேக்கநிபவபிட்டீரகள்

கபயபய்பமபறநிசனைன்...
ஏன்பமுகம்பசுழநிக்கநிறதீரகள்...
துவரக்கநிசறனைப?

கனைனியபய்பமபறநிசனைன்...
இம்முனறயும்பஎன்னனைபஉமநிழ்ந்துபவபிட்டீரகள்...
புளைனித்துவபிட்சடனைப?

கனடசேநியபய்...சவரபய்பமபறநிசனைன்...
அய்சயப... என்னனைபமுழுதபய்...
கவட்டிபசேபய்த்துபவபிட்டீரகசளை...

எதுவபகபமபறநிபவந்தபல்பதங்களுக்குபபபிடிக்கும்?
கசேபல்வதீரகளைப...?

41. மறக்க வவண்டும்...

தநினைமும்பஉங்கனளை....
மறக்கபசவண்டும்பஎன்று...
முயல்கநிசறன்...
சதபல்வபியனடகநிசறன்...

வருடங்கள்பஉருண்சடபடிவபிட்டனை...
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நதீங்கள்பஎன்னனைபமறந்தநிருப்பபீரகள்...

ஆனைபல்பஎன்பஒவ்கவபருபகசேல்லுக்குள்ளும்...
நதீங்கள்பநுனழந்துபவபிட்டீரகள்...

அனதபகுசளைபனைனிங்பகசேய்தபல்பகூடப...
நதீங்கள்பஇருப்பபீரகள்...

கவட்டிபஎறநிந்தபல்பகூட...
னஹைட்ரபனவப்பசபபல்பமுனளைப்பபீரகள்...

வந்துபவபிடுங்கள்...
என்பகனடசேநிபகசேல்...
கருகும்பமுன்பபவது...

42. பவிற(ரி)ந்த நதொளதொ ?...

தங்களைதுபஒவ்கவபருபபபிறந்தபநபனளையும்ப...
நமக்குபதநிருமணமபனைபசபபதுபவந்த...
முதல்பபபிறந்தபநபனளைப்பசபபலப...
ககபண்டபடத்தபன்பஆனசே...
ஆனைபல்பதுரதநிஷ்டம்...
இப்சபபது...
பபிரிந்தபநபனளைப....
கபணும்படிபஆகநிவபிட்டது...
வபிதநிபவலநியதப?...
இல்னல...
வலநினயக்பககபடுக்கக்பகூடியதப?...
ஏன்.... ஏன்.... ?
அதற்குபஎன்சமல்பஇவ்வளைவுபசகபபம்?...
அப்படிபஒருபகபரும்பபவபியப...
நபன்?...

43. பதழயதவ...

பனழயனவகள்பஎல்லபம்...
மபற்றப்படும்...
மபற்றம்பஒன்சற...
மபறபதது...
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சேம்மதநிக்கநிசறன்...

ஆனைபல்பஒன்னறபமட்டும்...
மபற்றபஇயலபசத...
என்பஇதயத்னத...
அதநில்பஇருப்பது...
என்பஉயபிர...
என்பகபதல்...
பழசுபஎன்று...
அனதபமபற்றபமுடியுமப?...
மபற்றநினைபல்பஇருப்பது?...
கபதல்ப(உயபிர) இல்லபபஉடம்பபயபிற்சற?...

44. நதிதனைப்பதுண்டதொ?...

கபதலநிக்கும்சபபது...
என்னனைக்பசகட்டீரகள்...
கசேல்லம்...
ஒருபநபனளைக்குபஎத்தனனைபதடனவ....
என்னனைபநநினனைப்பபய்?...
இன்றுபநபன்பசகட்கநிசறன்...
ஒருபதடனவ...
ஒருபதடனவயபவது....
ஒருபநபளைனில்...
வபரத்தநில்...
மபதத்தநில்...
வருடத்தநில்...
என்னனைப...
நநினனைப்பதுண்டப?...

45. உங்கதள பற்றதி...

நநிலத்னதப்பபற்றநி...
நதீனரப்பபற்றநி...
கபற்னறப்பபற்றநி...
வபனனைப்பபற்றநி...
பனைனினயப்பபற்றநி...
என்னனைப்பபற்றநி...

எனதப்பபற்றநிபஎழுவதற்கு...
நநினனைத்தபலும்
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உங்கனளைப்பபற்றநி...
மட்டுசம...
எழுதமுடிகநிறது....
ஏன்ப?.....

46. தமளனைம்...

கடற்கனரயபில்பகமளைனைம்...
அனலகனளைபரசேநிப்பதற்கபக...

பள்ளைனியபில்பகமளைனைம்...
பபடம்பபதநி(புரி)வதற்கபக...

தநியபனைத்தநில்பகமளைனைம்...
மனைனதபஒருமுகப்படுத்துவதற்கபக...

சதபல்வபியபில்பகமளைனைம்...
கவற்றநிபகபறுவதற்கபக...

ஆனைபல்பதங்கள்பகமளைனைம்...
எதற்கபக...?
என்னனைக்...
ககபல்வதற்கபகவப...?

anamikapritima@yahoo.com
பதநிவுகள், ஏப்ரல்ப2008 இதழ்ப100 

பததிவுகள் ©  2020



64                                            பததிவுகள் கவவிததகள் (தததொகுததி மூன்ற) 

47. எழுதுவகதொல்! அகரம்.அமுததொ

னபதன்னைனில்பஇருப்பபதபசல
 பயகனைபன்றும்பஇல்னலபஎன்சற
னகதன்னைனில்பகதபட்கடபடுத்சதன்
 கபகநிதப்பபரப்பபிபகலங்கும்
னமகதளைனிப்பபய்பஎன்பபதபலப?
 மலசரட்டில்பகவபினதபகயன்னும்
கமய்கதளைனிப்பபய்பஎன்சறபயன்சறப
 வபினழந்துன்னனைபகதபட்கடபடுத்சதன்!

என்னைருனமபஎழுதுபசகபசல!
 எடுத்துன்னனைபதநிறக்கும்பசபபசத
கபபன்னைருனமபஏடபம்பதன்னைனில்
 பூக்கபசதபபகவபினதபசகபடி?
பண்ணருனமபஉணரந்தபதபசல
 னபந்தமநினழப்பசபபற்றுபதல்சபபல்
உன்னைருனமபஉணரந்தபதபசல
 உளைத்தருசகபஉன்னனைபனவத்சதபம்!

தனலக்கனைத்தபல்பஆடும்பயபரும்
 தனலக்குனைனியபசநரும்பஎன்ற
தனலயபயத்பதத்துபவத்னத
 தரணபியுள்சளைபரக்பகுணரத்தத்பதபசனைப
தனலக்குனைனிந்சதபஆட்டம்பசபபட்டு
 தற்குறநிகள்பகற்கும்பவன்னைம்
தனலப்பணபினவபஏட்டில்; கசேய்து
 தனலநநிமநிரந்தபய்பனபகள்பசதபறும்?

கத்தநியும்னகபசவலும்பசூலும்
 கடுங்கூகரன்பறுனரப்பபரபகூடப்
புத்தநியபினைபல்பஉன்னனைபயன்சறப
 புகழ்கநின்றபரபகூசரபஎன்று!
கத்தநியபினனைபஎடுத்தபரபசேபவும்
 கத்தநியபினைபல்பதபனைபம்; உண்னம!
கத்தநியபினும்பகூரபய்! உன்னைபல்;
 கமழ்கநிறசதபகற்சறபரபவபழ்வு!

agramamutha@yahoo.com
பதநிவுகள், ஏப்ரல்ப2008 இதழ்ப100 
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48. கூவத்தமதிழன் கூவுகதிவறன்! - அத்ததிதவட்டி வஜதொததிபதொரததி - 

அழுக்குகளைனின்பவபசேம்
அவலங்களைனின்பகுரல்
ககபசுக்களைனின்பஇனசேபமுரசும்
ககபடுக்கபமல்பகுருதநிபஉறநிஞ்சும்
படித்துபஉனரபஇல்பபபிறக்கும்பகுழந்னத
பபரபசபபற்றும்பதனலவரகள்பவரும்பபபனத
சேநிங்கபரச்பகசேன்னனைபஎல்லபம்பகவறும்பசபபனதப-நபங்கள்
சேநிரமபட்டிபசகட்டுக்ககபள்ளும்பசபனத
சுத்தபகுடிநதீரபஇல்லபமல்பதவபிக்கும்ப-இந்த
சகபலத்னதபஎந்தபநபய்பபபரக்கும்
கண்பகுருடபகபஇருந்தபலும்பகதரியும்ப-நபற்றம்
கணபசநரத்தநில்பநபசேநினயபபபிளைக்கும்
கதபழநிற்சேபனலபசேபரம்பஇங்குபவடியும்
தூக்கம்பஇன்றநிபவபழபஎப்படிபமுடியும்
எட்டிப்பபரத்தபல்பஎல்லபம்பமபளைனினக
எட்டடிபகுடினசேயபில்பஏனழகளைனின்பவபழ்க்னக
சேபக்கனடபசேகதநி
அதுதபன்பஎங்கள்பவசேதநி
இந்தபவபழ்க்னகசயபபழகநிப்சபபச்சு
இந்தபவபசேசமபவபழ்க்னகயபச்சு

jothibharathi@yahoo.com
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49. சறக்கதிய வதசத்ததிற்கு நறக்கு வவினைதொக்கள் -  அத்ததிதவட்டி வஜதொததிபதொரததி - 

தநினைம்பதநினைம்
கழுகபய்பபருந்தபய்
வட்டமநிடும்
வஞ்சேகபவபனூரதநி
கருவறுக்க
சகபழநிக்குஞ்சேபய்
எம்பமக்கள்

இடிமுழக்கம்பஎங்குபபபரத்தபலும்
ஈழத்தமநிழகத்தநில்ப-குண்டுகனளை
அள்ளைனிபஎரிந்துபஆரப்பரிக்கும்
அரக்கரபகூட்டம்

னகக்ககட்டும்பதூரத்தநில்
எம்பஉறவுகளைனின்பதபய்த்தமநிழ்நபடு

சகட்கபமல்பசகட்கும்
எம்பஉறவுகளைனின்பஓலங்கள்

இவன்பவபழும்பநபசடபபகபந்தநியபின்
அகநிம்னசேபவழநி

சநருவபின்பசேமபதனைப்புறப-அதுசவப
முதுகநில்பஅடித்தவனனை
முழுவதும்பகதபழும்

தபய்த்தமநிழ்பநபகடன்றபசபரபஎதற்சகப?

கூட்டுப்பபயபிற்சேநியும்
ககபஞ்சேநிக்குலபவலும்
நம்பகுலபநபசேம்
கசேய்வதற்சகயன்றநிபசவகறதற்கு?

ரகசேநியப்பசபச்சுக்களும்
ரபடபரபதளைவபடங்களும்

ஒளைனிவுபமனறவற்ற
ஒப்புதல்பவபக்குமூலங்களும்ப-எம்
நலநிவனடந்தபஉறவுகனளை
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நசுக்கத்தபசனை?

சேமபதபனைம்பஎன்றுபகசேபல்லநி
சேவபவண்டியனுப்பும்
சேறுக்கநியபசதசேத்தநின்
ஆற்றபனமத்பதமநிழன்
அழுகநிறபன்பஇங்சக
அவனுக்குபநபடிதுசவ
சவறநில்னலபஅவனைனியபிசல

கண்ணதீருக்குபதபழ்ப்பபள்பசபபடும்
கயவரகள்பகூட்டம்
கட்சேநிக்ககபடிபஏந்தநிக்
கல்லபக்கட்டும்

உள்களைபன்றுபனவத்து
புறகமபன்றுபசபசும்
ஒப்பனனைத்பதமநிழன்
ஒளைனிரபபநநிலவுபஅமபவபனசே

உணரவபில்லபபஉறக்கம்பபபவம்
உடுக்னகபமபனைம்பஉண்சடபபஅறநிசயன்...

jothibharathi@yahoo.com 
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50. முதுகுமுறதிய தபதொததிசுமக்கும் ஒட்டகங்கள்! - துவதொரகன் - 

நபங்கள்பகபபதநிபசுமக்கும்பஒட்டகங்கள்
முதுகுபமுறநியபகபபதநிபசுமக்கும்பஒட்டகங்கள்

மூச்சேநினரக்கபஇழுத்துச்பகசேல்லும்
வண்டில்பமபடுகள்பசபபல்
நபங்கள்
முதுகுமுறநியபபபரம்பசுமக்கபதயபரபய்பஇருக்கநிசறபம்.
சேபட்னடயும்பவபிரட்டும்பஇலபவகமும்
உங்களைனிடம்பஇருக்கும்பவனர
நபமும்பசுமந்துககபண்சடபஇருப்சபபம்.

கசேல்லும்பதூரசமப,
கபபதநிகளைனின்பஅளைசவப
எனதப்பபற்றநியும்பநதீங்கள்
கணக்கநிடத்பசதனவயபில்னல.
ஏகனைனைனில்பசுமக்கப்பசபபவதுபநபங்கள்தபசனை.

ஓய்வுபகநினடக்கும்சபபதுபஅனசேசபபடவும்
நதீரபகண்டசபபதுபநநிரப்பவும்
பபனலவனைம்பகடப்பதற்குபஉம்னமச்பசுமக்கவும்
நபங்கள்பஒட்டகங்கள்பதயபரபய்பஇருக்கநிசறபம்.

இன்னைமும்பவபனைம்பபபரக்கும்பகூனரயும்
சேநில்லனறபகபபறுக்கும்பகரங்களும்
கூடசவபஎங்களுடன்தபன்.

என்றபலும்பநதீங்களும்பநபங்களும்
சேபப்பபிடுவதுபஒருபசேபண்பவயபிற்றுக்குத்தபசனை.

mskwaran@yahoo.com
பதநிவுகள், ஜஜூன்ப2008 இதழ்ப102 
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51. தங்கப் தபண்ணுக்தகதொரு தமதிழ் ததொலதொட்டு! - கனைளிஷ்கதொ, ததன்கதொசதி -

ஆரபசரபபபபடிடுசவன்! அமுசதபஎனைப்பசபபற்றநிடுசவன்!
தபலபட்டுப்பபபடிடுசவன்! தங்கசமபநதீயும்பகண்ணுறங்கு!
கசேந்தமநிழ்ப்பகபண்சண! என்பசேநிங்கபரக்பகண்சண!
கசேந்தபழம்பூசவ! என்பகசேங்கபந்தள்பமலசர!
ஆரபரிரபசரப! அரிபஆரபரிரபசரப!

தத்தநிபநடக்னகயபிசலபதங்கக்பககபலுசுபமபட்டிடுசவன்
துள்ளைனித்பதநிரினகயபிசலபகவள்ளைனிக்பககபலுசுபபூட்டிடுசவன்
மபன்சபபலபதுள்ளைனிபநதீயும்பமயபில்சபபலபஆடு!
கநிளைனிசபபலபககபஞ்சேநிபநதீயும்பகுயபில்பசபபலபபபடு!

சரபசேபப்பூபஉடுப்புப்பசபபட்டு! தபழம்பூபதனலயபில்பசூட்டி!
முல்னலப்பல்பசேநிரிப்புக்கபட்டி! கசேல்லசமபநதீபநடந்தபல்
கசேவ்வபனைம்பகவளுக்கும்! அந்தபசூரியனும்பதநிரும்பும்!
கசேந்தமநிழ்ப்பகபண்சண! என்பசேநிங்கபரக்பகண்சண!
ஆரபரிரபசரப! என்பகண்சணபநதீபஉறங்கு!

பட்டுப்பபவபனடபகட்டிக்கநிட்டுபபதக்கம்பஒன்னுபமபட்டிக்கநிட்டு
பபரிஜபதம்பசூட்டிக்கநிட்டுபபபனதசயபரம்பநடந்துபவந்தபல்
கதய்வம்பஎன்றுபஎண்ணபிபசகபயபில்பசதரும்பவந்துபநநிற்கும்!
மலரக்கூட்டகமன்றுபஎண்ணபிபஅந்தப்பபட்டபம்பூச்சேநிபசுற்றும்!

பள்ளைனிக்குச்பகசேல்னகயபிசலபபவளைக்பககபலுசுபமபட்டிபநதீயும்
துள்ளைனிவரும்பஓனசேசகட்டுபதூவபனைம்பதனரயபிறங்கும்
மலரசபபலபசேநிரித்துபமுழுபமதநிசபபலபஒளைனிரு!
கசேந்தபழம்பூசவ! என்பகசேங்கபந்தள்பமலசர!
ஆரபரிரபசரப! என்பஅழுகுச்பகசேல்லம்பஉறங்கு!

தபவணபிபசபபட்டுபநதீயும்பதபரனகசபபல்பநடந்துபவந்தபல்
தரிசுபநநிலம்பகசேழநித்துவபிடும்பதங்கமணபிபகநல்பவபினளையும்
ஏழுகலம்பவபினளையும்! இங்சகபசகபபுரப்பசபபரபஏறும்!
அந்தபநநிலமகளும்பநதீசய! எங்கள்பஅனலமகளும்பநதீசய!

சசேபனலயபில்பநதீபநடந்தபல்பகசேபரிந்துபவபிழும்பபூக்ககளைல்லபம்
நதநிசயபரம்பநதீபநடந்தபல்பநபடிவரும்பமமீன்ககளைல்லபம்
உன்பஅழகுபவபிழநிகள்பபபரத்துபஅந்தக்பகயல்கள்பநதீந்தபமறக்கும்!
உன்பகபந்தபவபிழநிகள்பபபரத்துபஅந்தபநதநியும்பதநினசேனயபமபற்றும்!
ஆரபரிரபசரப! என்பதங்கபமகசளைபஉறங்கு!
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ஆற்றநிசலபநதீரபடி! அழகுக்பகூந்தல்பஅனலயபடி!
கபற்சறபடுபஉறவபடி! கருங்கூந்தல்பவபினளையபடும்!
அனதக்பகபரசமகம்பகண்டுபஇங்சகபகண்ணதீரவபிடும்பவந்து!
அந்தபமயபிலும்பசதபனகபவபிரித்துபமனழபவருசமபஎன்றுபஆடும்!

வட்டபமுகமழகு! மஞ்சேள்பசேநிவப்பழகு!
கநத்தநிப்பகபபட்டழகு! கநத்தநிச்சுட்டிபஉனைக்கழகு!
அந்தபமுழுமதநியும்பவந்துபஉன்பமுகம்பபபரத்துபநநிற்கும்!
அந்தபவபனைவபில்லும்பவந்துபஉன்பவண்ணம்பகண்டுபகசேபக்கும்!
ஆரபரிரபசரப! என்பஅருனமபமகசளைபஉறங்கு!

அருவபிக்பகனரசயபரம்பஅழகபகபநதீபநடந்தபல்
ஆரப்பரிக்கும்பஅருவபிக்கூட்டம்பஆனைந்தக்பகூத்தபடும்!
சேந்தனைபவபசேம்பககபண்டுபஅங்சகபசேபரல்பமனழபகபபழநியும்!
கதன்றலும்பஅங்சகபநநின்றுபஉன்பசதகம்பகதபடத்பதுடிக்கும்!

சேட்டங்கள்பபடித்தநிடுவபய்! பட்டங்கள்பவபங்கநிடுவபய்!
தநிட்டங்கள்பசபபட்டிடுவபய!; ததீயவற்னறபவபிரட்டிடுவபய்!
அந்தக்பகனலமகளும்பவந்துபஉந்தன்பநபவபில்பகுடிபபுகுவபள்!
அந்தபமனலமகளும்பவந்துபகவற்றநிமபனலபஉனைக்குத்பதருவபள்!
ஆரபரிரபசரப! என்பகதய்வபமகசளைபஉறங்கு!

கபரிசயபனரபமதநித்தநிடணும்! சபருபலபகபற்றநிடணும்!
சேபன்சறபனரபதுதநித்தநிடணும்! சேபதனனைகள்பபுரிந்தநிடணும்!
தமநிழ்ப்பபண்பபடுபகபத்துபநதீயும்பபபரசபபற்றபவபழு!
கசேந்தமநிழ்ப்பகபண்சண! என்பசேநிங்கபரக்பகண்சண!

கபண்ணுக்ககபருபஇழநிவுபவந்தபல்பஎதநிரத்துபநதீபநநின்றநிடணும்
தமநிழ்ச்பகசேபல்லுக்ககபருபகுனறயும்பவந்தபல்பஏகனைன்றுபசகட்டிடணும்!

கபண்ணுரினமபகபத்துபதமநிழ்ப்பகபண்ணபகபவபழு!
அந்தப்பபபரதநியும்பகண்டபபுதுனமப்பகபண்சணபநதீபவபழ்க!
ஆரபரிரபசரப! என்பவதீரபமகசளைபஉறங்கு!

மபனலயபிடபஉனனைத்சதடிபமன்மதனும்பவந்தநிடுவபன்
மஞ்சேள்பமுககமல்லபம்பநபணத்தபல்பசேநிவந்தநிடுசம!
சமளைதபளைம்பமுழங்கும்! அங்சகபசதபரணங்கள்பகஜபலநிக்கும்!
மபமன்மபரபசேகீரும்பஅணபிவகுத்துபவந்துபநநிற்கும்!

புகுந்தவதீடுபசபபற்றநிடணும்! குலப்கபருனமக்பகபத்தநிடணும்!
ககபண்டவனனைபமதநித்தநிடணும்! குழந்னதபஒன்னறப்பகபற்றநிடணும்!
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தங்கமகனனைப்பகபற்றுத்பதமநிழ்த்பதபலபட்டுப்பபபடு!
முத்துபமகனனைப்பகபற்றுபமுத்தமநிழநில்பநதீயும்பசபபற்று!
ஆரபரிரபசரப! என்பகசேல்லபமகசளைபஉறங்கு!

கபண்ணுக்ககபருபஉறக்கமநில்னல! கண்சணபநதீபகதரிந்துபககபள்வபய்!
இறுதநிவனரபஇல்னலபஉறக்கம்பஇன்றுபமட்டும்பஉறங்கநிவபிடு!
பபடுகளும்பஅங்சகபபனடபஎடுத்துவரும்பமுன்சனை!
துன்பங்ளும்பஅங்சகபஉன்னனைத்பதுரத்தநிவரும்பகபண்சண!
கபபறுனமயனதக்பககபண்சடபவபழ்னவபகவன்றநிடணும்பநதீசய!
மனைஉறுதநியனதக்பககபண்சடபகவற்றநிபகபற்றநிடணும்பகண்சண!
ஆரபரிரபசரப! என்பகபபன்பமகசளைபஉறங்கு!

kalpa2011@gmail.com 
பதநிவுகள், ஜஜூன்ப2008 இதழ்ப102 
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52. அன்தனை பூமதி! - தமதிழதினைளியன் -

சபரபனசேபககபண்டபமபந்தன்
மரங்கனளைபகவட்டினைபன்
கபடுகள்பஅழநிந்துபசபபயபினை
வபிலங்குகள்பஊருக்குள்...
பறனவகள்பபுகலநிடம்பசதடி
பறந்துபதநிரிகநின்றனை...
பலஅரியபஉயபிரினைங்கள்பஇன்று
அழநிந்துபவருகநின்றனை...

கபற்றுபநஞ்சேபகநிப்பசபபனைது
அறநிவபியல்பவளைரச்சேநியபல்ப!
ஓசசேபனைனில்பஓட்னடபவபிழுந்தது
நச்சுப்பபுனகபசுழற்சேநியபல்
நநிலநடுக்கம்,சுனைபமநி,கபட்டுத்ததீ
கபரணகமன்னைபகதரியுமபப?
தன்னைலம்பககபண்டபமபந்தனைனின்
தவறுதபகனைன்றுபபுரியுமபப!

நபனளையபதனலமுனறபபற்றநிய
கவனலபககபள்...
அவரகள்பவபழ்ந்தநிடபசூழனல
வபிட்டுச்பகசேல்...
இன்றுநபன்பநபனளைபநதீபமண்ணுக்குள்
என்பனதபபுரிந்துககபள்...
என்றும்பஅழநியபததுபபூமநிதபன்
கதரிந்துககபள்...

உயபிரகள்பவபழபவளைனினய
ககபடுக்கும்பபூமநி
அணுகுண்டுபஏவுகனணகளைனின்பவலநினய
தபங்கநிடும்பபூமநி
பல்லபயபிரம்பஉயபிரபஇனைங்கனளை
கண்டதநிந்தபபூமநி
பலபசகபடிபஆண்டுகள்
வபழுமநிந்தபபூமநி...

senthamilinian@yahoo.com
பதநிவுகள், சமப2008 இதழ்ப101 
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(53 – 62) வ.ந.கதிரிதரனைளின் கவவிததகள் 

53.  மமீறதிப் பதொர்! - வ.ந.கதிரிதரன் -

உனைதுபபரிமபணங்கள்தபகமத்தனனைபசேநிறநியனவ.
அதற்குள்பவனளையபவந்துபககபண்டப
இத்தனனைபஆட்டமும், பபட்டமும்ப?
முடிந்தபல், மமீறநிடபமுடிந்தபல்
முயன்றுபபபர!
மமீறுதகலன்பதுபஅவ்வளைவுபதப்பபனை
கபரியமல்லகவன்பனதபமட்டுமல்ல
மமீறுதகலன்பதுபவளைரச்சேநியபிகனைபரு
படிதபகனைன்பனதபமட்டுமல்ல
ஏன்
மமீறுதகலன்பதவ்வளைவு
இலகுவபனைதல்லகவன்பனதயும்பகூட
சமலும்பநதீபபுரிந்துபககபள்ளைலபம்.
அதற்கபகவபவது
மமீறநிப்பபபர!
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54.. நவதீனை வவிக்கதிரமதொததித்தனைளின் 'கதொலம்' -வ.நகதிரிதரன் -

உள்ளைனிருந்துபஎள்ளைனிபநனகத்ததுபயபர?
ஒவ்கவபருபமுனறயும்பஇவ்வபிதம்
நனகப்பசதபஉன்பகதபழநிலபயபிற்று.
வபிரிகவளைனியபில்பபடரந்துபகநிடக்குமுன்
நனகப்சபபப, நதீபவபினளைவபிக்கும்பசகபலங்கசளைப,
அல்லதுபஉன்பதந்தநிரம்பமநிக்க
கனதயளைப்சபபபஎனைக்ககபன்றும்பபுதநியதல்லசவ.

இரவுவபனைனின்பஅடுக்குகளைனில்
உனைதுபசேபகசேம்பமநிக்க
நனகப்பபினனைபஉற்றுப்பபபரத்தநிடும்
ஒவ்கவபருபஇரவபிலும்,
நட்சேத்தநிரச்பசுடரகளைனில்,
அவற்றநின்பவலநினமயபில்
உன்னனைபஉணரகநின்சறன்.

எப்கபபழுதுசமபஇறுதநிபகவற்றநி
உனைக்குத்தபன்.
எப்கபபழுதுசமபஉன்கபட்டில்
மனழதபன். அதற்கபக
மனைந்தளைரவகதன்பபண்பல்ல. ஆயபின்
உன்னனைபகவற்றநிபககபள்ளுதலுகமன்
சபரவபவன்று.பபின்
உனனைப்பபுரிதல்தபன்.

ஓகரல்னலயபினனை
ஒளைனிச்சுடருனைக்குத்
தந்துவபிடும்பகபபருளைறநிந்த
எனைக்கு
அவ்கவல்னலயபினனைபமமீறநிடும்
ஆற்றலும், பக்குவமும்
உண்டு; புரியுமப?

கவளைனியும், கதநியும், ஈரப்பும்
உன்னனை, உன்பஇருப்பபினனை
நநிரணயபித்துபவபிடுனகயபில்
சுயபததீனைத்துடன்
பபீற்றநித்பதநிரிவதபகபஉணரும்
உன்பசுயபததீனைமற்ற,
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இறுமபப்புக்கு
அரத்தசமதுமுண்டப?

இடம், வலம்ப, சமல், ககீழ்.
இருதநினசே, சநபக்குபககபண்ட
பரிமபணங்களைனில்பஇதுவனரயபில்
நதீ
ஒருதநினசேயபினனைத்பதபசனைபகபட்டி
புதநிருடன்பவபிளைங்குகநின்றபய்?
உன்பபுதநிரவபிழ்த்துன்
மறுபக்கத்னதக்பகபட்டுதகலப்சபப?

இரவபிப, இச்பசுடரபஇனவகயலபம்
ஓய்வபயபிருத்தலுண்சடப? பபின்
நபன்பமட்டுசமன்?

நதீபஎத்தனனைபமுனறபதபன்
உள்ளைனிருந்து
எள்ளைனிபநனகத்தபலும்
மமீண்டும்பமமீண்டும்
முயன்றுபககபண்சடயபிருப்சபன்.
நதீ
சபபடும்பபுதநிரகளுக்கு
வபிளைக்கம்பகபணுதற்கு
முயன்றுபககபண்சடயபிருப்சபன்.

சவதபளைங்களைனின்பஉள்ளைனிருந்து
எள்ளைனிபநனகத்தல்பகண்டும்
முயற்சேநியபில்
முற்றுந்பதளைரபதவன்பவபிக்கநிரமபதநித்தன்
மட்டும்தபனைப?
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55.. சுடர்ப் தபண்கள் தசதொல்லும் இரகசதியம். வ.ந.கதிரிதரன் -

இருண்டபஅடிவபனனைபசநபக்குவதீர.
ஆங்கு
இலங்கநிடும்பசுடரகபண்கள்
கசேபல்லநிடும்
இரகசேநியம்பதபகனைன்னைப?
புரிந்ததபப?
சூன்யத்னதத்பதுனளைத்து
வருகமபளைனிக்பகதநிரகள்.
'அஞ்சுதலற்றபகதநிரகள்.
அட! அண்டத்சதபயபரக்கும்
அஞ்சுவசமபப?
ஓரபயபிரம்பசகபடிபசகபடியபண்டுகள்
ஓடிசயபவந்சதபம்.
வருகநின்சறபம்.வருசவபம்.
கபலப்பபரிமபணங்கனளை
கவளைனியபினைனில்
கபவபிசயபவந்சதபம்.சூன்யங்கள்
கண்டுபசேநிறநிசதனும்
துவண்டுதபன்பசபபசனைபசமபப?
அஞ்சுதலற்றபகநஞ்சேநினைர
எம்முன்சனைபமநிஞ்சேநிபநநிற்பவர
தபகனைவருமுண்சடபப?
கதரிந்ததபப? வபிளைக்கம்
புரிந்ததபப? '
சநபக்குங்கள்! சநபக்குங்கள்!
சநபக்கம்பதபன்
கதரிந்ததுசவபப? சுடரப்
கபண்கள்பபகரும்
இரகசேநியம்பதபன்
புரிந்ததுசவபப?
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56.. கததி கூடின் கததி கூடும் கதொலவம! அ'கததி'க் கதொலவம! - வ.ந.கதிரிதரன் -

கபலத்தநின்பவபினரவுபசேநிந்தனனைனய
கநருடும். அன்றுபஅவ்வளைவுபகமதுவபகச்
கசேன்றபகபலமபயபிது!
பபடசேபனலபவபிட்டுபவரும்பவழநியபில்
எஞ்சேநினைனியரபவதீட்டுபவளைவபில்பதநிருட்டுத்பதனைமபக
'வபிலபட்ப'மபம்பழம்பபறநித்துண்டபசபபது,
வயற்புறக்பகுளைத்தநில்பவபிரபல்
பபிடிக்கபஅனலந்தபசபபது,
முருங்னகயபில்பமரங்ககபத்தநிபகண்டு
முதற்பகனதபபனடத்தபசபபது,
உடும்புபசதடிப'ஜநிம்மநியுடன்ப'
கபடுசமகடன்றுபஊரந்தபசபபது
எத்துனணபகமதுவபகச்பகசேன்றதநிந்தக்
கபலம்.

'டியசேன்ப' முடிந்துபஅவள்பகனடக்கண்
பபரனவக்கபய்பவதீதநிக்பசகபடியபில்
கபத்துபநநின்றபசபபதுபகூட
இவ்வளைவுபவபினரவபகச்பகசேல்லவபில்னலசய
இந்தக்பகபலம்.

பபின்கனைபருபநபள்பநடுநநிசேநிபநநிலசவ
துனணயபகபநண்பருடன்
கபபருள்முதல்பவபதம்பபற்றநி
வபதம்பபுரிந்தபசபபதுபகூட
கபலம்பஇவ்வளைவுபகடிதபகச்
கசேன்றதபகயன்னைப? அன்று
சேநினறப்பபிடிக்கப்பபட்டபஒவ்கவபருபகணமும்
பதநியப்பபட்டபஉருவக்பசகபப்புகளைபகநி
எந்தன்பநநினலயபனைபநநினனைவகத்தநில்
இன்னுமநிருக்குமளைவபிற்கு
எத்துனணபகமதுவபகச்பகசேன்றதநிந்தக்
கபலம்.

ஆனைபல்..இன்று.. ?

கபலசம! உன்பகடுகதநிப்பபயணத்தநின்
கபரணம்பயபசதபப?
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சவகம்பகூடுகமனைனின், சேபரபுபநநினலயபில்
உன்பசவகம்பகூடக்பகுனறந்துபவபிடுகமன்று
தத்துவம்பகசேபல்லநிடுசத. ஆனைபல்பநபடற்றவபிந்த
அகதநிபவபழ்வபின்பசவகம்பகூடியதன்சறபப?யபரபகசேபன்னைது
குனறந்தகதன்றுப? கடுகதநியபய்பவபினரயுமநிவ்
வபழ்வபில்பகபலசமபநதீயுசமன்பகடுகதநியபில்
வபினரகநின்றபய்ப?அன்றுபஆடிபஅனசேந்து
ஆறுதலபகச்பகசேன்றகவன்பவபழ்வபில்பநதீயுசமன்
ஆறுதலபகவபடிச்பகசேன்றபய்ப?கபலசம!
கதநிபகூடின்பகபலந்தனைனின்பகதநி
குனறயுகமன்றபஐன்ஸ்னடனைனின்
கூற்றும்பகபபய்சயபப?என்
கதநிபகூடின்பகதநிபகூடும்

கபலசமபகசேபல். 'அ'கதநி'யபிருப்பபில்
கதநியபிருப்பதபல்பகதநிகூடும்பஉன்னனைப்
சபபல்பநபனுகமபருபஅ'கதநி'சய! கவளைனிகளைனிற்குள்
தநிக்கநிழந்தகதபருபஅகதநிபநபன்.

அதனைபகலன்பகதநியும்பஉன்பகதநியபச்சு.

கதநிபகூடிப்பசபபச்சு. பபவம். ஐன்ஸ்டன். அவன்
கதநிபஇவ்வபிதமபச்சசே! கதநிபகூடின்ப'கபலம்ப'
கதநிபகுனறயுகமன்றபமூடனைவன்
கபலத்தநின்பசகபலம்பமுற்றுமறநியபத
யபனனைபபபரத்தபகுருடன்ப'
என்கநின்றபயபபகபலசம! கபலசம!
இன்றுபநபன்பஉந்தன்
இருப்பறநிந்சதன். உந்தன்பகதநியறநிந்சதன்.

'கதநி'யற்றபஅ'கதநி'க்குக்ப'கதநி'யற்ற
கபலமும்பதுனணகயன்றுணரந்சதன்.
கபலசம! சபபற்றநி! சபபற்றநி!
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57. மதின் பவின்னைளியதததொரு பவின்னைலதொ ? - வ.ந.கதிரிதரன் -

உண்னமகயன்றுபஏசதனுகமபன்றுண்டபப?
நபன்பபபரப்பது, நதீபஇருப்பது
இதுகவல்லபம்
உண்னமகயன்று
எவ்வபிதம்பநபன்பநம்புவதுப?
நதீசயபகசேபல்.
நதீபகசேபல்கநின்றபய்
நதீபஇருக்கநிறபகயன்று.
உண்னமயபகபநதீபஇருக்கநின்றபகயன்று.
என்னனைபவபிட்டுத்பதனைனியபக
எப்கபபழுதுசம
இருப்பதபகபநதீபகூறுகநின்றபய்.
எவ்வபிதம்பநம்புவது.
ஆயபிரம்பமநில்லநியன்பஒளைனிவருடங்களைனிற்கு
அப்பபலநிருந்துபஇருந்துபவரும்
ஒளைனிக்கதநிரகளுக்கும்
உன்னைனிலநிருந்துபவரும்பஒளைனிக்கதநிரகளுக்கும்
இனடயபிகலன்னைபவபித்தநியபசேம்ப?
சநரத்தநினனைத்பதவபிர.
உனைக்கும்
எனைக்குமநினடயபில்
எப்கபபழுதுசமபஒருபதூரம்
இருக்கத்பதபசனை
கசேய்கநிறது. அது
எவ்வளைவுதபன்பசேநிறநியதபக
இருந்தபசபபதநிலும்.
எப்கபபழுதுசமபஒருபசநரம்
இருக்கத்பதபசனைபகசேய்கநிறது
கணத்தநிகனைபருபசேநிறுபகுதநியபக
என்றபலும்.
நதீபஇருப்பதபக
நதீபகசேபல்லுவனதக்பகூட
நபன்பஅறநிவதற்கும்பபுரிவதற்கும்
எப்கபபழுதுசமபஇங்கு
சநரமுண்டு. தூரமுமுண்டுபகண்சண!
கபண்பகததுகவன்றபலும்
கண்சண! அதனனை
அப்கபபழுசதபகபண்பதற்கு
வழநிகயன்றுண்டபப?
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கபலத்னதக்பகடந்தபலன்றநி
ஞபலத்தநில்பஅது
நம்மபலபமுடியபதன்சறபப?
தூரகமன்றுபஒன்றுபஉள்ளைவனர
சநரகமபன்றுபஇங்கு
இருந்துபதபசனைபததீரும்ப?
அதுபஎவ்வளைவுதபன்
சேநிறநியதபகபஇருந்தபசபபதும்.
கவளைனிக்குள்
கபலத்தநிற்குள்
கட்டுண்டகதபருபஇருப்பு
நம்பஇருப்புபகண்ணம்மப1
கபலத்தநிகனைபருபகூறபய்
உன்னனைபநபன்பகபண்பகதல்லபம்பஇங்கு
உன்னனைபநபன்பஅறநிவகதல்லபம்
மநின்னைசல!
மநின்பபபின்னைனியகதபரு
பபின்னைலபப? உன்னைனிருப்பும்
இங்கு
மநின்பபபின்னைனியகதபரு
பபின்னைலபப? என்பகண்சண!
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58.. ததொவய! என்னைளிருப்பவில் உன்னைளிருப்பறதிந்வதன்! - வ.ந.கதிரிதரன் -

உன்னைனிருப்பபலநிருப்பபின்பமறுப்புதனனை
உணரத்தநிகயங்குபகசேன்றபய்ப? தபசய!
எங்குபகசேன்றபய்ப?
நநினனைவுக்சகபளைத்தநிகனைபருபசேநித்த
வபினளையபட்டபய்பஇருந்துபநதீ
கசேன்றகதல்லபம்பஅன்னனைசய! என்
எண்ணப்பபறனவகளைனின்பகவறும்
சேநிறகடிப்சபபப? இருந்தவபிருப்னப
இதுவனரபநபன்பஇவ்வபிதம்
உணரந்சதனைபப? இருப்புணரந்து
புரிவதற்குபஉன்னைனிருப்சபகயபரு
கபரணபியபயனமந்தபவபிந்னதகயன்சனை!
உன்னைனிழல்பகதபடரந்துபவரும்
குஞ்சுகளைபய்பவருகமனமயரவனணத்தபய்.
கபத்துபநநின்றபய். உணரகவல்லபம்
கபற்றபகபநதீபசபபனைதநினைபல்பநனைவபய்க்
கனைவபய்பவந்துபவந்துபசமபதும்
கசேயகலன்சனை! என்சறனும்
உனனைப்பற்றநிபநதீபஎண்ணபியதுண்டபப? நபம்
நன்றபயபிருந்தபலதுபசபபதுகமனை
உன்பணபிகசேய்துபகநிடந்தபசயப? தபசய!
உனனைபநபகமங்கநினைனிக்பகபண்சபபசமபப?
இங்குபநதீபஇருந்தகதல்லபம், இங்குபநதீ
நடந்தகதல்லபம், இங்குபநபம்
தநிரிந்தகதல்லபம்பஇருந்தகதபரு
இருப்சபபப? வபிரியும்பவபினைபக்கள்
வபினடநபடிச்பசேநிறகடிக்கும்பசேநிட்டுக்களைபய்
சேநித்தவபனைனினைனிசல.
வபினடபகதரியபபவபினடநபடும்
வபினைபக்கள்பபலபசுமந்து
ஒட்டகமபயபிப்பபபனலயபிசல
கபனலயும்பமபனலயுமபய்
பயணமநின்னும்பகதபடருசமபப?
பயணத்தநின்பஒளைனித்
கதறநிப்கபல்லபம்பகபனைற்பகபட்சேநியபய்
கடந்ததுசவபப? பபனலயும்பகபனைசலபப?
இப்பயணமும்பகபனைசலபப?
இங்குபஇப்பபயணமும்
கபனைசலபப?
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கநஞ்சேநிலுரமூட்டிகயனமபவளைரத்தபய்பதபசய!
அஞ்சேநிடபதுளைம்பதந்கதனமபவபரத்தபய்.
நதீபஇருந்தகதல்லபம்பதபசய! கவறும்பநநிழலபப?
நதீபஇருந்தகதல்லபம்பதபசய! கவறுங்பகனைவபப?
உன்னைனிருப்புகமன்னைனிருப்பபல்பவபினளைந்தகதபரு
கபபய்யபனைகதபருபகமய்சயபப? தபசய!
கபபய்யபனைகதபருபகமய்சயபப?
உனைதுபகசேபல்லும்பகசேயலும்
உணரவும்பபரிவும்
பரவபிக்கநிடக்கும்பகவளைனிக்குள்
கவளைனியபய்பபரவபிக்பகலந்தபய்.
மமீண்டுகமபருமுனற
'நபன்ப' 'ஏன்ப' 'யபரப' எனை
ஆய்ந்தநிடபனவத்துச்பகசேன்றபய்ப? தபசய!
ஆயபினுன்பஉயபிரின்பஉறவபின்
உதநிரத்பதுளைனியபய்பஇன்னுமநிங்சக
இருக்குகமன்பஇருப்பபில்பநபன்
உனனைக்பகண்டுபகதளைனிசவன். அதனைபல்
உனனைப்பபுரிந்சதனைனிந்த
உலனகபஅறநிந்சதன். ஏன்
எனனையும்பகதரிந்சதன். என்
இருப்பபில்பஇருந்தஉன்
இருப்பபின்பகபபருள்பஉணரந்சதன்.
தபசய! கபபருள்பகண்சடன்.

- அன்னனையபரபமனறந்தசபபதுபஎழுதநியது. -
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59. அதலகளுக்கு மத்ததியவில் அதலதயனை அதலதல்! - வ.ந.கதிரிதரன் -

நதீரத்துப்பசபபனைபஅனலகளும்,
வதீரயம்பநநினறந்தனவயுமபக,
மநிகச்சேபதபரணமபனைபஒலநிபஅனலகள்பகதபடக்கம்
மநின்கபந்தபஅனலகள், வபகனைபலநிபஅனலககளைனை
(கபமப, அகச்சேநிவப்பு, புறபஊதப, X-கதநிகரனைப்பபலப்பல)
அனலகளைபல்பநநினறந்துபகநினடக்கநின்றதநிந்தப்
பபிரபஞ்சேத்துப்பகபருவபவபி.

பரந்து, கபபசேநிந்து, வபியபபபித்துக்பகநிடக்குமநிந்த
அனலகளைனில்பஇருக்கநிறதுபஇந்தப்பபபிரபஞ்சேத்தநின்
இதுபநபள்பவனரயபிலபனைபவரலபறு.

வரலபகறன்றபல்பஎனைக்குபமநிகவும்
பபிடித்தமபனைகதபருபதுனற.

வரலபற்றநினனைபஆய்வுபகசேய்தல்
எப்கபபழுதும்பசேலநிப்பபினனைத்
தருவதநில்னல; மபறபக
வபியப்பபினனைத்தபன்.

எங்சகபகவபருபகதபனலவபிகலபரு
ஆத்மபப(இருக்கும்பபட்சேத்தநில்
அல்லதுபஉண்னமயபகவபிருக்கும்
பட்சேத்தநில்)
இதனூடுபகபலத்தநின்பபரிணபமபவளைரச்சேநியபினனை
அல்லதுபஇந்தபஅண்டகவளைனியபின்
இதுவனரயபிலபனைபஅன்றபடபநடப்புகனளை,
சபபரகனளை, உணரச்சேநிபகவடிப்புகனளை,
துக்கத்தநினனை, மகநிழ்ச்சேநியபினனைகயல்லபம்
அறநிந்துபககபள்ளும்பபக்குவம்கபற்றநிருக்கும்
பக்குவமனடந்தநிருக்கலபம்;

அதன்பமூலம்
வபியப்பும், தநினகப்பும்பஅனடந்துபககபண்டிருக்கலபம்
இங்குபநபன், இப்கபபழுது, இக்கணத்தநில்
அனடந்துபககபண்டிருப்பனதப்பசபபல.

வபியப்பபகபஇருக்கநிறதுபஅனலகளைனின்
ஆற்றனலபஎண்ணுனகயபில்.
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அனலகளைனின்பசவகம்பபற்றநித்தபன்
இதுவனரயபில்பபபிரமநித்தநிருந்சதன். ஆனைபல்
இப்கபபழுதுதபன்பஅவற்றநின்
மறுபக்கத்தநின்பமகநி¨கயனனை
பபிரமநிப்பபிலபழ்த்தநிக்பககபண்டிருக்கநின்றது..

இந்தபவனகயபிலனவபகவறும்
வரலபற்றுச்பசுவடுகள்பமட்டுமல்ல.

கபலத்தநினரயபினைனில்பவபிரிந்தநிடுமவற்றநின்
வபிசும்புக்பகபட்சேநிகள்பகதபடரந்தும்
வபியப்பபினனைசயபதருகநின்றனை.

அனலகள்தபகனைத்தனனைபவபியப்பபனைனவ;
புதநிரபனைனவ.

அனலகளுக்குள்பஆடுகமன்னைனிருப்பும்
வபியந்தபடி, அறநியபமுனனைந்தபடி
ஆடிடும்
இன்னுகமபருபஅனலகயனை
அனலந்தபடி.
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60. . வவிண்ணும் மண்ணும்! - வ.ந.கதிரிதரன் -

வபிரிந்துபகநிடக்குமநிந்தபவபிசும்பு
ஓரபஉளைவபியல்பநநிபுணனரப்பசபபல்
பலருக்குபஅறநிவுனரபபகரும்பஅதநிசேயத்தநினனைப்
பபரத்துபஒவ்கவபருபமுனறயும்
அதநிசேயபித்துப்பசபபகநின்சறன்.

'வபனைத்னதப்பசபபல்.....'
அப்கபபழுகதல்லபம்பஇவ்வபிதம்பநபன்
எனைக்குள்சளைசயபஅடிக்கடிபகூறநிக்
ககபள்வதநில்பஒருபவபிதபமகநிழ்ச்சேநியபில்
பூரித்துப்பசபபகநின்சறன்.

இவ்வபிதமபனைபசவனளைகளைனில்பஒருபமபகபரும்
நூலகத்தநினனைப்பசபபல்பஇந்தபவபனைம்
எவ்வளைவுபவபிடயங்கனளைத்பதன்னுள்
தபங்கநிபனவத்தநிருக்கநின்றகதன்பனத
உணரந்துபககபள்கநின்சறன்.
கற்பதற்ககவ்வளைவுபஉளை.
கற்பதற்ககவ்வளைவுபஉளை.
கபலகவளைனிபநூலகத்தநில்தபன்
கற்பதற்ககவ்வளைவுபஉளை.

அளைவுகளுக்குள்ளைனிருந்து
ஆகபயம்பபபரக்கும்பமண்பபரத்து
அப்கபபழுகதல்லபம்பஇந்தவபன்
தனைக்குள்பநனகத்துக்பககபள்ளுசமப!

அப்கபபழுகதல்லபம்பககீழ்க்கண்டவபறு
நநினனைத்துக்பககபள்சவன்:
'பனடகளுக்குள்சளைபரிருப்பு! சமலும்
பனடகயடுப்கபதற்கு?'

ஆகபயத்தநின்பஇயல்புகளைனில்பசேநில:
அகலம்! வபிரிவு!
அனவபகூறும்பகபபருகளைம்
அகம்பஉணரதல்பசேபத்தநியமப?
'அகத்தநின்பவபிரிவபில், அகலத்தநில்
மண்ணபிலநின்பம்! அடபமபனுடசர!'
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தன்னைனியல்பபினுள்பவபினடகபபத்தநிபனவத்தநிருக்கும்
வபிசும்புபமண்ணபின்பசகள்வபிகள்
அனனைத்துக்கும்.
வபிண்ணபிலநிருந்துபமண்
கற்பதற்குபநநினறயபஉளை.
கற்பதற்குபநநினறயபஉளை.
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61. ஐன்ஸ்தடனும் நதொனும் (ஒரு பவிதற்றல்)! -  வ.ந.கதிரிதரன் -

நபகனைபருபனபத்தநியமபம். சேநிலர
நவபில்கநின்றபர. நபகனைபருபகநிறுக்கனைபம்.
நபன்பகசேபல்வகதல்லபம்பகவறுமுளைறலபம்; பபிதற்றலபம்.
நவபில்கநின்றபர. நவபில்கநின்றபர.
ஏகனைன்றுபசகட்பபீரப? நபன்பகசேபல்சவன். அட
ஏகனைழுந்ததீர? நதீருகமனனைபநநினனைத்சதபசரபப'கநிறுக்ககனைனை'.
ஆதநிமபனுடத்தநிலநிருந்தநின்னறயபமபனுடம்' வனரயபில்
வரலபறுதனனை
அறநிந்தநிடப்பசபபகநின்சறன்பஅப்படிசயபஅச்கசேபட்கடனைசவ
என்றதற்கநியம்புகநின்றபரபஎள்ளைனிபநனகக்கநின்றபரபஇவகரலபம்.
நபன்பகசேபன்னைகதல்லபம்பஇதுதபன். இதுதபன். இதுதபன்:
'நுண்ணபியதநில்பநுண்ணபியதபய், மநிகபநுண்ணபியதபயுளைவற்றநினனை
சநபக்கநிடும்பவலுவபிகலபருபகதபனலகபட்டிபசேனமத்து
ஒளைனிபவபிஞ்சேநிச்பகசேன்றுவபிடின்
ஆதநிமபனுடத்தநிகனைபளைனிதனனைசய
அடபநபன்பமுந்தநிடபமபட்சடனைபபஎன்னை. பபின்
வரலபறுதனனைபஅறநிந்தநிடபமபட்சடனைபகவபரு
தநினரப்படகமனைசவ'. என்றதற்குத்தபன்பகசேபல்லுகநின்றபர
கநிறுக்கனைபமனவபஉளைறலபம்; பபிதற்றலபம்.
'ஒளைனிபசவகத்தநில்பகசேல்வகதன்றபலக்கணத்தநில்
நதீரில்னலயும்பஉடலநில்னல. நதீளைகமலபம்பபூச்சேநியசம.
நபன்பகசேபல்லவபில்னல. நம்மபஐன்ஸ்னடன்பகசேபல்லுகநின்றபர'
என்சற
நவபில்கநின்றபர; நனகக்கநின்றபரப'நபகனைபருபகநிறுக்கனைபம்'.
நநியட்டன்பகசேபன்னைதநிற்சகபஇந்தக்பகதநிகயன்றபல்
நபனளைபஐன்ஸ்னடன்பகசேபன்னைதநிற்கும்பமபற்றம்பநநிகழ்ந்தநிடபசதப?
அடபநபன்பகசேபல்சவன்பசகட்பபீர. நபனுமநிப்பபபிரபஞ்சேந்தனனைசய
சுற்றநிச்பசுற்றநிபவருசவகனைன்றன்பவபிண்கலத்தநிலவ்சவனளை
கசேகத்தநினைனிலநிவ்பவபழ்வுதனைனின்பஅரத்தம்தனனைச்
கசேப்பபினவப்சபன்.
நல்லதநினவகயலபம்பகநிறுக்கல், பபிதற்றல், உளைறகலன்பவகரல்லபம்
நவபின்றநிடட்டுமவ்வபசற. அதுபற்றநிகயனைக்ககன்னைபகவனல.
எனைக்ககன்னைபகவனலகயன்சபன்.
- மபரச்ப6, 1983.-
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62. நகரத்து மனைளிதனைளின் புலம்பல்!  - வ.ந.கதிரிதரன் -

மரங்களைனிலநிருந்துப'கபங்ரீட்' மரங்களைனிற்கு...
குரங்கநிலநிருந்துபமனைனிதனைனிற்கு...
ஆதநிமபனுடத்தநிலநிருந்துபஅதநியுயரபமபனுடத்தநிற்கு...
பரிணபமபநநிகழ்வு, வளைரச்சேநி
என்கநின்றது
முந்தபநபள்பசேந்தநிரனைனில்பகபல்பபதநித்தவனைனின்
சுற்றம்.
இதற்ககபருபவபிளைக்கம்பசவறு...
ஒளைனினயயுறுஞ்சுதகலன்பதுபஇவ்வபிரு
வபிருட்சேங்களைனிற்கும்பகபபதுவபனைபகசேயகலன்று
கருத்தநியல்பசவறு.
உறுஞ்சுதலநிகலபன்கறனைனினுமநினவ
உம்னமப்சபபல்பவபிருட்சேத்சதபழசர!
உணனவப்பபனடப்பதநில்னலசய?
உயபினரகயமக்குத்பதருவதநில்னலசய?
சதபழசர! நதீசரபபசமலும்
நநிழனலத்தந்ததீர! உமது
கபனயத்தந்ததீர! கனைனினயத்தந்ததீர.!
இனலனயத்தந்ததீர!
இறுதநிலும்னமசயபதந்ததீர!
ஆனைபல்.......
நவதீனைபவபிருட்சேங்களைனினவ
தருவகதன்னை?
'நன்றநிபமறத்தல்' நம்மநியல்பன்சறப?
நன்றநினயபமறந்சதபம்.
நண்பருனைதுபகதபண்டினனையபிகழ்ந்சதபம்.
இதனைபல்
இன்கறமக்கு
இரவுபவபனைத்துச்பசுடனரயும்
நநிலவுப்கபண்னைனின்பஎழநினலயும்
பபடும்பபுள்னளையும்
இரசேநிக்கும்
உரினமபகூட
மறுதலநிக்கப்பபட்டுபவபிட்டது.
உம்னமயபிழந்ததநினைபல்
இந்தபமண்ணும்
உலரந்துபசபபனைது.
'எரியுண்டபசதசே'கமன்பதபக
இன்று
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எமதுபகநிரகமும்
'எரியுண்டபகநிரகம்'
என்பதபச்சு. 

பதநிவுகள், ஆகஸ்ட்ப2008 இதழ்ப104  -
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63. ஒரு முதனை முறதிந்த ஓதச - நவவஜதொததி வஜதொகரட்னைம் (லண்டன்) -

கபலத்தநின்பசுழற்சேநினய
கனலப்பபுரிதனல
ஆளுனமயபக்கநியவசர!...
அஞ்சேபபகநஞ்சேநினைனைபய்
அஞ்ஞபனைத்னதபவபிழுங்கநி
கரங்கள்பநதீண்டு
நட்புகனளைபஅரவனணத்த
ஆசேபசனை!
மூனளைத்பதநிசுக்களுக்கு
புத்துணரவூட்டிய
உயபிரக்கபற்சற!... ஏ.சஜ.
கனைகரட்னைபசவ! எம்
இதயக்பகநிணற்றநில்
இன்பமபய்பஊறுகநின்றபய்…

வரணபிக்கவும்
வழநிகபட்டவும்
கவம்னமயபிலும்
குளைனிரபதரும்பநநிழலபகநி
எம்மநிதயங்களைனில்
குடிககபண்டவசர!
குடிசயபடும்பகுலபவபியது
எப்படிசயப?...

உன்பஎளைனினம…
மபடினயயும்
மனறந்தபகவளைனிகனளையும்
மபக்ஸநியத்தபல்
மயக்கநியவசர…
புகழ்பகவளைனினய
வபிலத்தநி
புதுப்பபுதுபவபிடயங்கனளை
புலனமப்படுத்தநியவசர…

இன்று
இலக்கநியத்தநிலநிருந்து
முனனைபமுறநிந்தபஓனசேபஒன்று
தமநிழ்
உலககமங்கும்பசகட்கநிறசத…!
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64. தமமௌனை வமதொதல்! - நவவஜதொததி வஜதொகரட்னைம் - .

பபிரபஞ்சேபநநிகழ்வுகள்
எல்லபசம
எஞ்சேநிய
சேந்சதகங்கனளைபசுமந்தபடி…
பயனைற்றபஉணரவுகள்
பபிசேகபமல்
படிவங்களைபகநி
ஊடுருவபியபடி…

கமமௌனைபஇனடகவளைனிகள்
இயல்பபகபநகருனகயபில்
ஞபபகங்கள்
மரமபவழநிகளைனில்
சமபதுவதும்பமனறவதுமபய்
மனைனிதவபழ்க்னக…

அவசேநியமற்ற
ஆயபிரம்
அற்பபநநினனைவுகள்
அலுத்துபஅகலும்சபபது
அன்றுபநதீபகசேபன்னைகதல்லபம்
உண்னமகயனைபநம்பபியனவ
மநின்சேபரக்பகம்பத்துடன்
சமபதநிபமனறகநிறது…

துன்பங்கனளைபவரணபிக்கும்
ஆத்மபவபில்
சேநிறுபதுககளைபன்னற
இந்தபநநிமநிஷசம
நதீபஉணரத்பதருசவன்
முழுபஉண்னமனய
முற்றுபமுரணபக
அடிக்கடிபநதீ
மபற்றபமல்பஇருந்தபல்…
நநிஜமபனைபஒரு
நம்பகபமனைனிதனைபய்
இதயத்பதுளைனிரகளைனில்
நதீபபூத்தபல்.........
 - navajothybaylon@hotmail.co.uk  பதநிவுகள், டிசேம்பரப2006 இதழ்ப84
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65. ஏ.வஜ. என்ற ஆளுதமமதிக்க ஆகதிருததி! - வமமன்கவவி -

அண்னமயபில்பமனறந்தபஏ.சஜ.கனைகரட்னைப
ஆளுனமமநிக்கபஆகநிருதநி
ஒன்றநின்பமரணம்பதரும்
கமமௌனைம்-
அதுபஅதன்
உடலநின்பநநிரந்தரபஉறக்கம்
அதுசவபவபிழநிப்பபகநி....
வபிரிந்தபசமனசேயபின்பபரப்பபில்
ஒடுங்கநியபபுத்தகபஅடுக்குகளைனில்
இனணயபஉலபவபிகளைனின்பமுடக்கங்களைனில்
உரத்துப்பசபசேத்பகதபடங்கும்பதருணமநிது!
"எதற்குசமபஉரினமக்பசகபரபத
ஞபனைம்" கபற்ற
ஆகநிருதநியபின்பஆக்கங்களுக்சக
அதுபசேபத்தநியம்.
அதன்-
தநிறன்களைனின்பமமீது
பபய்ச்சேப்படும்பகவளைனிச்சேம்பதரும்
புலரவு
அருசகபஇருந்தபமூனளைகளைனில்....
சபசும்பவபரத்த்னதகள்பகமமௌனைமபகநிப்பசபபக-
எழுதநியபவபரத்னதகள்பசபபல்
வபழ்ந்துபசபபனைபவபழ்வு
அந்தபபுலரவபின்பபபிரகபசேத்தநில்
உரத்துபவபசேநிக்கப்படும்.
"ஏ.சஜ" எனும்
மனறயபதபஆளுனமமநிக்க
ஆகநிருதநியும்
அதுவபனைபஒன்றுதபன்!

memonkavi@yahoo.com
பதநிவுகள், டிசேம்பரப2006 இதழ்ப84
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66. எனைது கவவிததகளுக்கதொக ஓர் இருப்பவிடம் வதடி... - வதீ.அ.மணைவிதமதொழதி, மவலசதியதொ -

நபன்
சநற்று...இன்று...
சசேமநித்துபனவத்தபகபல்கள்
என்னனைபஅறநியபமசல
வபிட்டுபவபிலகநிச்பகசேன்றனை
புன்னைனகயுடன்...
* * *

எனைக்கபனைபஇருப்பபிடத்னதத்பசதடுகநிசறன்
கண்கனளையும்பகபல்கனளையும்
கட்டிக்ககபண்டு...
மயபனைபவதீதநினயபசநபக்கநி...
* * *

ஒளைனித்துபனவத்தநிருந்த
தனைனினம...
தனலனயபநதீட்டி
என்னைனிடம்பசபசேநிக்பககபண்டிருக்கநிறது
எனைக்கபனைபகமபழநியபில்...
* * *

இனைனிபபபரப்பதற்குபஒன்றுமநில்னல
எல்லபம்...
நபன்பசசேமநித்தபரகசேநியங்கள்.
சமப2007 இதழ்ப89
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67. ஒரு கணைம்! - வதீ.அ.மணைவிதமதொழதி, மவலசதியதொ -

இருள்...
மமீண்டும்பஇருள்...
சுற்றநிச்பசூழ்ந்துபககபண்டது

தடித்தபசவரகளும்
முள்பபடரந்தபவபிழுதுகளும்
உடனலபகநறநித்து
முறுக்குகநின்றனை
வடுக்கள்பபதநிக்கபமசல...

கமமௌனைங்கள்பநநிரம்பபிய
நநிஜமநில்லப
அதன்பகமன்னம
என்பஇரகசேநியங்கனளை
கபபறுக்கநிக்பககபண்டு
கசேல்கநின்றது...
தநிரும்பபிபபபரக்கபமசல...

moli143@yahoo.com
சமப2007 இதழ்ப89
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68. உறதவன்ற........ - றஞ்சதினைளி -

அன்னனைபமடியபில்
உனறந்துகநிடக்கநிறது
மனைம்
அழுதழுதுபஎதுவுசமபஆகநிவபிடவபில்னல
உறனவபஇழந்தபஉயபிரபதுடிக்கநிறது
ஒருசேநிலபகணங்கள்
கடந்தனவபசகள்வபியபகநி
வபழ்வுபஸ்தம்பபிக்கநிறது
நநிஜகமன்றுபநநினனைப்பனவ
உறகவன்றுபஅழுபனவ
உயபிருடன்பஇருக்கும்பவனரதபன்.

shanranjini@yahoo.com
சமப2007 இதழ்ப89
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69. புலம் தபயர்ந்த ஈழத்தமதிழன்! - ததிருநதொவுக்கரசன், மதுதர -

சதபட்டத்பகதபழநில்கசேய்சதபம்
சதபட்டபக்கள்பதுனளைத்தனைபஎங்கனளை
வயகதபத்தபசதபழரகளும்
வபழ்க்னகப்பட்டபமனனைவபியும்
வனதபட்டுபஇறந்தனத
வபங்கநியபகண்கள்
தூங்கவபில்னலபஇன்னும்.....
வதீடுகள்பஇழந்சதபம்
வதீதநிக்குபவந்சதபம்
வதீதநியும்பஇழந்சதபம்
சவற்றுபசதசேம்பவந்சதபம்
வபழசவண்டும்பஎன்றுபஎண்ணபி
ஈழம்வபிட்டுபஇங்குபவந்சதபம்
ஈனைப்பட்டுபநநிற்கநின்சறபம்.
உடல்பஅலுக்கபஉனழத்தபபின்தபன்
குடல்பநநினறத்துக்பககபள்வது
ககபள்னகபஎங்களுக்குப- இப்படி
ககபடுப்பனதபஉண்டுபபடுத்துக்பகநிடக்க
ககபடும்பபவம்பஎன்னைபகசேய்சதபம்
அன்னனைபபூமநியபில்பவபழ்வபிழந்சதபம்
அன்னைனியபபூமநியபில்பமதநிப்பபிழந்சதபம்
சபபதும்பநநிறுத்துங்கள்பசபபனரப- நபன்
அன்னனைபபூமநியபின்பமண்னணத்பதழுவபி
ஆனைந்தக்பகண்ணதீரபவபிடசவண்டும்.
கதபனலந்துவபிட்டனதத்பசதடலபம்
கதபனலயபதபசேமபதபனைத்னதத்பசதடுவசதன்!
சேமபதபனைபநதநிபசேத்தமநில்லபமல்பஓடுகநிறது
அள்ளைனிப்பபருகசவண்டும்ப- சேற்று
அனதபசநபக்கநிபவபருங்கள்
இறங்கநி.....
வபழ்க்னகயபின்பகதவுகள்பமநிகப்பகபரிது
சேமபதபனைச்பசேபவபிபசேநிறநிகதன்றபலும்
அதுபதநிறக்கும்

அனுப்பபியவர: kalpa2011@yahoo.com
சமப2007 இதழ்ப89
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70. ததொய்! - கவவி தவஸ்ணைவவி -

உணரவுடன்
இன்பத்னதயள்ளைனி
உதநிரத்தநில்பபபினசேந்து
தன்
கருவபினைனில்பஇருத்தநி
உயபிரினனைத்பதந்தவள்
தபய்...!

சேனதப்பபிண்டமபயபிருந்த
உயபினர...
பத்துபதநிங்களைனில்
குழந்னதயபய்பஉயபிரப்பபித்து
தந்தவள்பதபய்...!

பசேநிகயன்றவுடன்
உணவபகநி... உண்னம
அன்புக்குபமுன்
வபினலயபகநிபஉதநிரம்பதந்த
உலகநின்பகதய்வம்பதபய்...!

கபண்ணபில்பஉயரதரம்
கண்னணயபினமபசபபல்
உன்னனைக்பகபத்தவள்பதபய்..!

அவள்பகருவபிலநிருந்து
நதீ... எத்தனனைபதடனவ
எட்டியுனதத்தநிருப்பபய்
எண்ணபிப்பபர?

எட்டியுனதந்தபலும்
"வலநினயத்பதனைதபக்கநி
உன்னனையுருவபக்கநியவள்
தபய்...!
அனைபனதபமடத்தநிசல...
தவபிக்கபவபிடலபசமப?"

நதீ. தவபிக்கபவபிட்டபலும்
நதீ.. தவபிக்கநின்றபசயபகவன்று
உன்னனைசய

பததிவுகள் ©  2020
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நநினனைத்சதங்கநிடும்பஅன்னனை
தபன்பதபய்!

sakthy-@hotmail.com
சமப2007 இதழ்ப89
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71. இலங்தகயவிவல…! - மட்டுவவில் ஞதொனைக்குமதொரன் (வயர்மனைளி) -

இதயம்பவறண்டு
நதீறபகபஉதநிரந்துபசபபகநிறது
எந்தபநநிமநிடத்தநிசலப
உயபிரகநிள்ளைக்கூடும்

கமதுபகமதுவபக
மூச்சுக்குழல்
அனசேனவபநநிறுத்தும்

கசேபல்லநிட
நநினனைக்கும்பவபரத்னதனளை
வபிழுங்கநிபவபிழுங்கநிசயபபழகநிவபிட்டது.

மண்ணபிசல
கபல்பபதநிக்கபமுன்னைசம
கனரந்துபசபபனைபகரப்பம்பசபபல
உள்ளுக்குள்சளைசய
உருகநிப்பசபபகநிறதுபஎண்ணங்கள்.

கவளைனிக்கபற்று
ஆகபயம்பஎல்லபசம
கபசுபககபடுத்து
வபங்கும்பஅபுரவபகபபருளைபனைது
சேநினறக்னகதநிபஎனைக்கு

அதநிகபனலபகபபழுதநிசல
வதீதநிசயபரங்களைனிசல
தமநிழரின்பஉடல்பதுண்டங்களைபல்
சகபலம்பசபபடப்பட்டிருக்கும்

பபிணங்கனளைத்பசதபண்டிபஎடுத்து
ஆய்வுபகசேய்தநிட
பபண்டித்தநியம்பகபற்றபயபரபவது
வருவபரகள்

எந்தபமுடிவுபவந்கதன்னை
இழந்துபசபபனை
உறவுகள்பஎழுந்தநிடபதவனரப…!
-maduvilan@hotmail.com சமப2007 இதழ்ப89
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72. பகல்! - நவவஜதொததி வஜதொகரட்னைம், லண்டன் -

கதபங்குபபலமபனைபஎன்னுள்
கதபடுவதும்பமனறவதுமபய்
நனடபபனதச்பசூரியன்
ஒன்றநினணந்தபஉணரவபில்
அரூபத்தநின்பகதபடுனக
உரசேநிபநநிற்கநின்ற
சேநிற்பமபகநி
பபிதுங்கநித்பகதரிகநிறது
கசேபரக்கபநநிழல்
சூரியனனைபககபறநிக்கநின்றபகுருவபிகள்சபபல்
குதூகலம்
முடிவபில்லபபபபட்டுக்கள்சபபல்
குற்றம்பஇனடநடுங்கநி
ஆன்மபகவருட்சேநி
ரம்மநியபகவளைனிச்சேம்
இதமபனைபஇளைகவயபில்
இனலகளைனின்பசபபரனவக்குள்
ஆக்கநிரமநிக்கநிறதுபஎன்பபகல்

navajothybaylon@hotmail.co.uk
சமப2007 இதழ்ப89
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73. வதொனைம்! - என் சுவரஷ்-

என்னைடபபஎன்பதனலயபில்பஇத்தனனைபபபரம்ப?
ஏந்தபமுடியபபஎன்னைனில்பஏசனைபப- இத்தனனை
ஏளைனைம்பஏக்கம்பஏமபற்றம்பஏகபந்தம்ப???

சதடித்சதடிபபபரத்சதன்
மனைதநிசனைபரம்பகவனலகயன்றுபஒன்றுமநில்னல

பபிறகு
மனைதநின்பகநிரீடத்தநில்பமட்டும்பஏனைனிந்தபபபரம்

மனைசம,
என்னைபசவண்டுமுனைக்குப?

அழபசவண்டுமபப?
கபதலநினயபகபணபசவண்டுமபப?
உறங்கபசவண்டுமபப?
உறக்கத்தநில்பகனைவுபசவண்டுமபப?

எதுபசவண்டுகமன்றபலும்
எதுவும்பஉனைதல்ல

அடப!

நதீபகண்டபஉன்பகனைசவ
உனைக்குபகசேபந்தமநில்னலயடப

இதயத்தநில்பகண்ணதீரபநநினறந்தும்
அழபமுடியபத
மனைசம
நதீகயபரு
வபித்தநியபசேபவபனைம்ப! 

சமப2007 இதழ்ப89
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74. முட்டதொள் கதொதலன்! - என் சுவரஷ்-

பபனலவனைத்தநில்
வபனழமரம்பநட்டதும்
உன்னனை
கபதலநித்சதன்!

வபனழமரம்
சதபப்பபனைதும்
பறந்துபவந்ததுந்தன்
தநிருமணப்பபத்தநிரினக
அதநிகலபருபகுறநிப்பு
"மன்னைனித்துபவபிடுங்கள்"

என்னனை
முட்டபகளைன்சறப
ஏமபற்றப்பபட்டவகனைன்சறப
முரசேடித்துக்பககபள்ளைலபம்!

இன்னைமும்
கனைவபின்பகற்பனனையபில்பவபழ்ந்து
கபனைல்பநதீரில்பமமீன்பபபிடிக்கும்
சுகத்தநில்பநபன்பமகநிழ்கநிசறன்!

என்பகபயர
முட்டபள்பகபதலன்! 

சமப2007 இதழ்ப89
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75. என்தனைப் புரிந்து தகதொள்!  - என் சுவரஷ்-

உன்னனைசயபஉனைக்குபவபிளைங்கபதபசபபது
என்னனைசயபநதீபவபிலக்கபமுயல்வது
முனறசயபபகசேபல்!

ததீயபில்பகுளைனித்தவன்பஎன்னனை
எரித்துபவபிடபமுயலபசத!

என்னனைபமூழ்கடிக்க
கடல்நதீரும்பசபபதபசத!

இமயமனலயுகமந்தன்பஉயரம்
வளைரத்பதுடிக்கநிறசத!

ஆணவமல்ல
இகதல்லபம்பஉண்னமசய!

கபதசல
இன்னுமபபபுரியவபில்னல?

உந்தன்பமனைதநின்
உள்ளுணரவபில்
என்றுகமன்றும்
மகநிழ்ந்துபவபழ்ந்துபமகநிழ்னவக்கும்
வசேந்தத்பகதன்றல்
நபன்! 

சமப2007 இதழ்ப89
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76. உன் மூச்சும் வபச்சும்! - பட்டுக்வகதொட்தட தமதிழ்மததி -

உன்
மூச்சும்பசபச்சும்
முடியவபில்னல.

உடல்
மண்ணுக்குபஎன்பபரகள்
ஆனைபல்
உன்பஉடசல
உன்பமண்தபன்.

தபய்பமண்ணபில்
உன்னைனினைம்பபடும்பவலநியபினும்
சநபயபினைபல்
உன்பஉடல்படும்பவலநி
ஒரு
கூழபங்கல்பஎனைச்கசேபல்லநி

நதீ
உயபிசரபடுபசபபரபடினைபய்
உன்னைனினை
உயபிரகளுக்கபகபசபபரபடினைபய்...

சபபரிலும்பசேமபதபனைம்
எழுதநினைபய்

'வபிடுதனலபசகட்டு
சேநினறபட்டபஇனைம்பஉனைது.

சேநினறயபில்பஉனைக்கு
னகதநிகள்பஎழுதுகநிறபரகள்
கண்ணதீரஞ்சேலநி.

உன்
மண்ணபில்பமக்களும்
னகதநிகளைபய்பஎழுதுகநிறபரகள்
கண்ணதீரில்பஅஞ்சேலநி.

உன்
உடல்சநபய்க்குபமருந்துசதட
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பபனதவபிடபபமண்ணபிலநிருந்து
அகதநியபய்
கடல்பகடந்சதறநிதபன்
கபப்பபற்றநிக்பககபண்டபய்.

அன்னறக்கு
அனுப்பபினவத்தபஅந்த
கனரனயபகபண
அப்புறம்
அடிக்குபஅடிபவந்துபநநின்றபய்.

உலககலபம்பஒலநித்த
சதசேத்தநின்பகுரல்
நதீ.

உன்
மண்னணபசபசும்
மண்வபசேம்பமபறபதபசபச்சசேபடு
ஈழத்துபமண்ணபய்
இருக்கநிறதுபஉன்பஉடல்.

உன்
மூச்சும்சபச்சும்
முடியவபில்னல.

உன்பதுனணவபி
உன்பமுகம்கதபட்டுபகதற
கண்மூடிக்பககபண்டிருக்கநிறபய்.

உன்பகண்மூடலுக்கபக
குரலநிழந்து
ஒருபநநிமநிடம்
கமளைனைபஅஞ்சேலநி

மறுபநநிமநிடம்
உன்னைனினைத்தநின்பஉயபிரப்புக்கபக
குரகலழுப்பும்
உன்
குரல்பவனளை...

thamizhmathi@gmail.com ஜனைவரிப2007 இதழ்ப85
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77. மதொறதியதும் ஏவனைதொ? - நவவஜதொததி வஜதொகரட்னைம் (லண்டன்) -

என்பஉணரவுகனளைபகவளைனிப்படுத்த
கமபழநிபகசேபல்கநின்றபகவபினத
கபதலபகநிப்பபபிறப்பதுண்டு
கனைவுகள்பகூட
கநிளைனிப்பபச்னசேபநநிறமபகநி
கன்னைத்னதபஇடிப்பதுண்டு

உன்னனைபகபண்சபன்பஎன்றுபநம்புதல்பஎனைக்குபஇயலபது…

வலநிகள்பசவதனனைகள்பககபடுனமகள்
கபற்றநில்பமசேநிந்தபமணங்கள்;
குப்னபகள்பபரந்தபதனரனய
உனதத்தபமனழத்துளைனிகள்
என்னுடலநில்பபட்டு
கபரும்பசேநிலநிரப்பபகநி
கமல்லபமூடிபமனறகநின்றனை
கவபினதத்பதுண்டுகள்பசபபல
முடிவபில்லபபபபட்டுக்கள்பசபபல
சேநிந்னதயும்பதநிரும்பத்பதநிரும்ப
துண்டம்பதுண்டங்களைபக…

முகங்கனளைபகமருசகற்றநிய
புன்பசேநிரிப்புக்களும்
பூக்பகபடுகளும்
கண்கனளைபவபிரித்து
வபனைத்னதப்பபபரத்து
எரிகநின்றபநநினனைவபகநி
கநஞ்சுள்பசுடுகநின்றது
எனதபமறப்பது?

துயரபகநிபகனரகநின்றபஇரவுகள்
வபனைத்னதத்பகதபட்ட
உயரந்தபகநினளைகள்
கபற்றநின்பஒலநியபில்
ஊசேலபடும்பஓவபியங்கள்
உடனலபஇட்டு
மண்னணபமூடி
சேமனைப்படுத்தநிக்பககபள்ளும்பகபண்கள்
அழுகநின்றபதபய்மபரகள்
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தவழ்ந்துபவந்து
புரண்டுபவதீரிடும்பகுழந்னதகள்
புலரபகபனலபஒலநிகயல்லபம்
இனசேவபில்லபதபஅனசேவபின்
சகபட்டுச்பசேநித்தநிரமபகநிபககபல்கநிறது..
ஏன்பஇந்தக்பசகபலம்? இப்படி
மபறநியதும்பஏசனைப?...

navajothybaylon@hotmail.co.uk 
கபப்ருவரிப2007 இதழ்ப86 -
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78. தபதொங்கவலதொ தபதொங்கல்! - தவதகச் தசல்வவி -

தத்னதபகமபழநிபசபசேநிப்பபறந்தபபபிஞ்சுக்பகுழந்னதங்க
ககபத்துக்பககபத்தபய்பசநபய்டபவபிசலபகூடபப்பசபபனைபபின்
எக்கணமும்பகண்ணதீசரபடுபஅனலஞ்சுபதநிரினகயபில்
சேக்கனரயும்பகபபங்கலுமபபதநிங்கபமுடியுங்க?

கபந்தநிபமகபன்பபுத்தரும்தபன்பகபபறந்துபவந்தபங்க
சேபந்தநிபசவணும்பஎன்றுதபசனைபகசேபல்லநிப்பசபபனைபங்க
சுருங்கநிப்சபபனைபமனுசேனுக்குபஇதயமநில்லீங்க
கரும்புச்சேபறுபகரிக்குதுங்கபகபபங்கலன்னைனிக்கு.

கசேத்துப்சபபனைபமபடுரிச்சேபபஅவனைக்பககபல்லவும்
கமபத்தசேனைம்பஏறநிவந்தபரயபிலபஎரிக்கவும்
சேங்கம்பனவத்துபசேபதநிபமதம்பவளைரக்கும்பஒலகநிசல
கபபங்கப்பபனைபமட்டும்தபனைபபகபபங்கநிபவழநியுது?

vaigai_anne@yahoo.com

கபப்ருவரிப2007 இதழ்ப86 
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79.  நகர்வலம்! - தநுசு (ஜப்பதொன்)-

கடந்தபசேநிலபவருடங்களைபய்...

அலுவலகபசுவரகளுக்குள்
அடங்கநிப்பசபபனைதபய்பவபழ்க்னகப!

கபலசநரம்பபபரபமல்
கணபினைனிகளுடன்பநடத்தநியபசபபரபட்டத்தநில்
கபணபமற்சபபனைபமனைனிதபசேந்தநிப்புகள்ப!

அன்றபடம்பபபரத்துபசேலநித்துப்பசபபனை
அசதபமுகங்கள்;
அக்கம்பபக்கத்துபநபற்கபலநிகளைனில்ப!

மூனளையபின்பகற்பனனைபஊற்றுபவற்றநி
கபய்ந்துபசபபனைதபய்பஓரபஉணரவுப!
புதநியபசதபண்டுதலநில்தபசனைபஊற்றுப!
புதநியபசேந்தநிப்புகளைனில்தபசனைபபுதுபஎண்ணங்கள்ப!!
புதநியபஎண்ணங்கள்தபசனைபகற்பனனைப!!!

அவசேரபஓட்டங்களைனில்
அவதபனைனிக்கத்பதவறநிய
அழகநின்பசேநிரிப்புகள்ப!

சேமுதபயபநதீசரபட்டத்தநில்பகலக்கபது
கநிணற்றுத்பதவனளையபய்பஒருபகநடியபபயணம்;
கநிணற்றுக்குள்சளைசயப!

பணப்னபபகனைத்தும்பகனைம்பகுனறயப
மனைப்னபகள்ப!

புதநியபமுகங்களைனின்பசதடலநில்பஒருபமுயற்சேநியபய்
புத்தனைபய்பகநிளைம்பபிவபிட்சடன்பநகரவலம்...

ஆப! அத்தனனையும்பபுதநியபமுகங்கள்ப!!
சேநிறநியதும்பகபரியதுமபய்
கநட்னடயும்பகுட்னடயுமபய்
எத்தனனைபசகபடிபஉருவங்கள்
இனறவனைனின்பபனடப்பபில்ப!
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ஒவ்கவபருபநனடயபிலும்பஒவ்கவபருபசவகம்
கவவ்சவறுபசதடலுடன்ப!
நதீண்டபவரினசேகளைனில்பகநடுசநரபகபத்தநிருப்பு
ஒருமநித்தபசதடலுடன்ப!

கநடுநபளுக்குப்பபபின்னைபனைபசேந்தநிப்பபில்
கநகநிழ்ந்துபசபபனைபநட்புகளைனின்பகுசேலம்வபிசேபரிப்புகள்
நதீண்டபதழுவலுடன்ப!

ஆண்-கபண்பஇரட்னடயரகளைனின்பசேல்லபப
அணபிவகுப்புகள்; புதநியபனகப்னபகளுடன்ப!

தபயபின்பனகனயப்பபற்றநிபஇழுத்து
தவழ்ந்சதபடும்பமழனலகள்ப!
தனையனனைபசேபனலயபின்பமறுபக்கத்தநில்
தவறவபிட்டபதவபிப்புடன்பதபய்ப!

தனைனினமயபின்பஇறுக்கத்தநில்பசேநிலபமுகங்கள்ப!
தனைனியரபய்பதப்பபிவபிட்டபமகநிழ்ச்சேநியபில்பபலப!

இப்படிப-
வருவதும்பசபபவதுமபனை
வண்ணபவண்ணபசமகங்கள்
கண்களைனில்பகருவபகநி
மனைதுக்குள்பமனழனயபகபய்து
சவகமபய்பவபிலகநிச்பகசேல்கநின்றனை;
ஈரம்பகசேபட்டும்பஇதயத்னதபதபங்கநி
தளைரவபய்பநனடபகட்டுகநின்றனைபஎன்பகபல்கள்;
மமீண்டும்பகணபினைனிகனளைபசநபக்கநி.

(sunofsoil@gmail.com)
கசேப்டம்பரப2006 இதழ்ப81
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80. ஒரு நுனைளிப் புல்வலதொடும் அததில் தூங்கும் பனைளிவயதொடும் வபசு. -- கரதவததொசன்--

அன்பபின்பதம்பபி
எவரக்கும்பசபபல்பஎனைக்கும்பகநினடத்தன்சவ
கபரணமபகநின்றனை.

முன்பபபின்பஅறநியபபஇருட்டு
அனறக்குள்பஅனடக்கப்பட்டபபூனனையபய்ப- நதீ
உணருகநின்றசபபது
எனைக்குள்பஈரமற்றபமனழ.

வபழ்வு
மூழ்கநிக்பகனரவதற்குபமட்டுமல்ல.
மமீண்டும்! மமீண்டும்!
முனளைத்துபஉயபிரப்பதற்கபய்.

ஒருபநுனைனிப்பபுல்சலபடும்
அதநில்பதூங்கும்பபனைனிசயபடும்பசபசு.
எனதயும்பசேந்சதகத்சதபடுபசதடுப–பபடி
புரிந்துபககபண்சடபசபசு.

மதங்களுக்குள்பமனைங்கனளைத்பசதடபசத!
மனைங்களுக்குள்பமதங்கனளைத்பசதடு!
புரிந்துபககபண்சடபசபசு.

துகள்கனளைத்பதுனடத்; கதறநிந்தநிடப- என்னைனிடம்
ஒருபகபபட்டுத்பதுணபிபஇல்னல.
மண்னணப்பபுரட்டிடப–பஉன்னைனிடம்
கத்தநி, கடப்பபரி, கலப்னப
எல்லபம்பஉண்டு.

எல்லபம்பஎல்சலபரக்குமபனைபல்
எனைக்கும்பசேந்சதபசேம்.

இறுதநியபக
ஓரபசவண்டுசகபள்!
எதநிரியபின்பபபசேனறக்குள்
என்னனைத்பசதடபசத!
ஓடுகநின்றபநதநியபில்
கபணுகநின்றபநநிலவுப–பநபன்
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நபன்பசேநிறனகபவபிரிப்பது
பறப்பதற்குபமட்டுமல்ல
உன்னனைபஅனணப்பதற்கும்பதபன்.

thasan@vejen-net.dk
கசேப்டம்பரப2006 இதழ்ப81 -
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81.  அவள் வருவதொளதொ...? - தவதகச் தசல்வவி-

பூமநியபின்பமுனனையபில்
பபினணக்கப்பட்டவனைபய்
நதீண்டபகநடுங்பகனரயபில்
கநிடக்கநிசறன்

துயபிலட்டும்பஅவள்
ஆழ்கடலநில்.
கடலநின்பஅனலகள்
அவளுக்குத்பதபலபட்டு.
வபிழநித்தநிருக்னகயபில்
கனரயபின்பஇனரச்சேலநில்
நடமபடபவருவபசளைப?
நடுநடுங்கநிப்பசபபவபசளைப?

உடலுக்குள்பஉருளும்
என்பஆன்மபவபின்பசநசேம்
கவடித்துப்பபரவபி
கனரகயலபம்பசேநிதறும்

கதபடுவபனைம்
சேநிவப்னபப்பபூசுனகயபில்
பபய்பமரபவபிரிப்பபில்
அனசேந்தபடும்பமூச்சு
என்றபவதுபஓரபநபள்
கடலுக்குள்பகசேல்லும்.

கடற்கனரக்பகுரல்கள்பசதய
என்
உறவுக்பகண்ணபிகள்
கதறநித்துபவபிழுனகயபில்
கடற்கன்னைனிபவருவபசளைப
கன்னைத்தநில்பமுத்தமநிட?

josephine_india@hotmail.com
கசேப்டம்பரப2006 இதழ்ப81 -

பததிவுகள் ©  2020



114                                            பததிவுகள் கவவிததகள் (தததொகுததி மூன்ற) 

82. வபதொததயும் கவவிததயும்! - வதவஅபவிரதொ -
 
நபன்பஇன்றுபமதுபஅருந்தநிசனைன்.

நநினறந்தபசபபனதயபில்பகவபிஞரகளுக்கும்ப
தள்ளைபடபமட்டுசமபமுடியுகமன்பபீரகசளைப?

இவ்வபிரவபில்பநநினறவனடந்தப
கபதலும்பகபமமும்பமட்டுசம
என்பவபரத்னதகளுக்குள்பசேநிக்கபதனவ.
வபரத்னதகளுக்குள்ளைனவபசேநிக்குவதும்பஇல்னல!

வபழ்வபின்பஆழம்பகதரியபவபிடின்ப
கவபினதயபகவதுபவடிவதநில்னல.
கண்ணுக்குத்பகதரியும்பவபிம்பங்கனளைக்
கவபினதபநம்புவதுமநில்னல.
கடுகநிச்பகசேல்லும்பஉலகநின்பகமபழநி
கவபினதகளைனின்றநிபவரண்டுபசபபகநிறது...
உலகநின்பதுயரத்னதப்பசபசும்பவபரத்னதகள்
கவனைனிப்பபரற்றூச்பசேநிதறநிக்பகநிடக்கநின்றனை...

சேநிதறபதபஎண்ணங்களுடன்
என்பனககயழுத்சதபபதள்ளைபடுகநிறது.
சபபனதபகபற்றபனைபல்ப
நபனுகமன்கனைழுத்தும்பஏனைபடக்கூடபது?

எல்லபவற்னறயும்பவபிற்கவும்பவபங்கவும்
கற்பபிற்கும்பஉலகநில்

எவரும்பவபிற்கசவபபவபங்கசவபபமுடியபதது
நபன்பசபபனதயபில்பஎழுதநியபஇக்கவபினத! 
05-02-2006 
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83. வபதொரின் வவிதல! - வதவஅபவிரதொ -

USA
சபபரின்பவபினலனயப்பபற்றநிப'நதீப' சபசுகநிறபய்!
அனமதநியபிழந்தபஇத்ததீவபில்
நபங்கள்பசகட்கபசவண்டியபஅக்சகள்வபினயயும்
நதீசயபசகட்கநிறபய்.
நதீசயபபதநிலும்பகசேபல்கநிறபய்.

அனமதநிக்கபகபநதீபஎங்கும்பநுனளைக்கும்பபபனதகளைனின்
வனரபடங்கள்பபற்றநியும்பநபமறநிசவபம்
அனமதநினயபஆக்குமுன்பகருத்தநியல்பகதளைனிவபகவுள்ளைது.

சேபகபமறுப்பபின்பகும்பபிடு.
கும்பபிடபமறுப்பபின்பகுறுகு.
குறுகபமறுப்பபின்பகுனைனி.
குனைனியபமறுப்பபின்பஅடங்கு.
அடங்கபமறுப்பபின்பசேப.
அனமதநிபவரும்!
அடக்குபவரக்குப்பபபல்பககபடு
அடங்குபவரக்குபபபய்பககபடு
பபனலக்பகுடித்தவன்
முனலனயக்பகடிப்பபன்
சயபனைனினயத்பதநின்பபன்
சேபத்வதீகச்பசேநினலகளைனின்பககீசழபசேடலங்களும்பவபிரிப்பபன்.

சபபரின்பவபினலனயப்பற்றநிபஎங்களுக்சகபவபிடுகநிறபய்பசேரடு.

சபபரபமரணத்தநின்பவபரத்னத
மரணசமபபவபிடுதனலயபின்பவபரத்னதயல்ல
அனதயும்பநபமறநிசவபம்.

'அனமதநிப' உன்னைபல்பஎல்லபபகமபழநிகளைனிலும்பஅழநிந்தவபரத்னத!

அனமதநிபகபபங்கநிபகவடிக்கநிறது
அனமதநிபககபழுந்துவபிட்கடரிகநிறது.

ஆடிபஅடங்கநியபஆழநியபின்பகனரயபில்
அனமதநியபின்பவபினலனயயும்
நபங்கசளைபததீரமபனைனிப்சபபம்!
அதனனை
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'நதீப' 
சபசேபசத!!!

11.01.2006
மபரச்ப2006 இதழ்ப75 -

    “US wants cost of return to war to be high”
    “they will face a "stronger, more capable and more determined" Sri Lankan military”
    “Now you may be asking, why is the American Ambassador using such blunt language at a gathering of the business
elite? What has this got to do with our 
businesses or our interests?" - US Ambassador to Sri Lanka and Maldives Jeffrey J. Lunstead
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84. வதொழ்வவில்லதொப் வபதொர்! - வதவஅபவிரதொ -

நநினனைவறநிந்து
கநஞ்சேம்பகநிளைரந்து
கதரிந்தபஉலகசமபவபிது?

வபழ்வுபபுரிந்து
வலநினயயுணரந்து
யபரனடந்தபரபஞபனைம்?

புரிந்தபசபபர
புரியபப்பசபபர
களைங்ககபண்டபகமளைனைம்
னகயபலபகபதபஅனமதநி
கண்கதரியபச்பசேடுகுடுவபட்டம்
அதநிகபரமும்பஆணவமும்பசபசும்பவபரத்னதகளைனின்
உள்ளைபரத்தமும்பகவளைனியரத்தமும்பயபரறநிவர?

கண்ணதீரும்பகம்பனலயுமபகநி
மண்ணள்ளைனித்தநிட்டிபமபரபபிலடித்து
ஓலமநிட்டுபஒப்பபரினவத்தும்பஆறபதரணங்களைனின்பமமீது
கபலபதநிகபலமபகபஇரபசேதந்தநிரமும்பநடக்கநிறது

னககதபழுசதற்றும்பகபலடிகள்பநதீளும்
கங்னகபதநின்றபசேனடயும்
கபவபிபமூடியபதபதுபசகபபுரமும்
கரத்தரும்பபபங்ககபலநியும்பபகநிரபபவபினடகள்பமமீது
பபவபிகளைனின்பசகள்வபிகள்...

கபலத்பதடத்தநிலும்பஉண்சடபனகயறுபநநினல.

ஊழநிபககபண்டபஆழநிசயப
உன்மத்தமபனைபசகபனடசயப
அனலயுமபயபிரம்பஇனலகளைனில்
அழநியுமநிரவபின்பஅனமதநிசயப
அன்சபகயன்றுபஎன்னுள்பஉறங்கும்பகபதசலப
கூடவறநியபதபஆயபிரங்கணங்களைனின்பகனைத்னத
எப்பபயபிரத்தநிலநிறக்கநிபனவப்சபன்;
எப்சபபதுபவபழுசவன்?

indran05@yahoo.co.uk / thevaabira@gmail.com  மபரச்ப2006 இதழ்ப75 -
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( 84.- 88)- அன்பதொதவன் கவவிததகள்!

84. வதொழ்வவின் ருசதி! - அன்பதொதவன்

பட்டமரத்பதுலரந்தபகநினளைகயபன்றநில்
வந்தமரந்தபபறனவயபின்பஇனசேத்தூவல்களைனில்
கமல்லத்துளைனிரக்கநிறதுபமரம்
கபயம்பட்டபமனைசுக்கு
மருந்தநிடும்பஉனரயபடலநில்
மறக்கநிறதுபமனைவலநி
பரிவுபநநினறந்தபவபிரல்களைனின்
ததீண்டலநில்பமனறகநிறகதன்
கண்ணபிணபிரக்சகபடுகள்
ஓனசேகசளைபவபழ்வபகநிக்பகழநியுகமன்
கபபழுதுகளைனில்பருசேநிக்கநிறபய்பசேங்ககீதமபய்
வறண்டபமனைதநில்பமனழத்துளைனியபய்
வதீழ்கநிறதுன்பபுன்னைனக
கவபிழ்ந்தபஇருள்பசபபரத்தநி
இருண்டிருக்கும்பஎன்வபனைனில்
ஒளைனிபகபபருத்துகநிறபய்
நதீபஇனசேபநதீபஒளைனிபநதீபபுதநிரபநதீபுன்னைனக
உனைக்குபநபனும்பஎனைக்குபநதீயுமபக
ஊட்டிக்ககபள்சவபம்/வபழ்வபின்பருசேநினய.
 

பததிவுகள் ©  2020



119                                            பததிவுகள் கவவிததகள் (தததொகுததி மூன்ற) 

85. தபருநகரப்பவிசதொசு! - அன்பதொதவன்

1.சவகமபய்பஊரகநின்றனைபமநின்வரட்னடகள்
அட்சேபததீரக்கபஇரும்புபநரம்புகளைனில்
கபருநகரத்னதப
இனணத்து
கூனரயபிலும்பபயணபித்து
குவபிந்துபநநினறந்தநிருக்கும்பகபருங்கூட்டம்
கபருங்குவபியலூசடபநநிற்கநிசறன்
துனணயற்றத்பதனைனினமனய
வபிழுங்கநிபகசேரித்து.

2.பபதங்கள்பஅனுமதநித்தபஇனடகவளைனியபில்
கசேருகநிக்ககபள்சவன்
னகப்பபிடியபிலும்பகதபங்கநிபவருசவன்
மூச்சேநிருக்கும்பதுணபிக்கனடபகபபம்னமயபய்

ஏற்றநிபஇறக்கநித்பதள்ளும்
இயந்தநிரக்பகூட்டம்
கண்மூடிப்பபயணபிணபிணபித்துபதநிறக்க
சகபப்புகளுடன்பவரசவற்கும்பஅலுவலகம்

3.மபநகரச்பசேனதக்சகபளைத்தபக்குதலநில்
பயனைற்றுபவழநியும்
சேக்தநி

4.கபல்களைனில்பசேநிறகுபமுனளைத்தவனுக்கு
கூடனடயும்சபபது
வரமறுக்கும்ப
தூக்கம்
உனளைச்சேனலத்தணபிணபிக்கபஉதவும்
உறக்கபவபில்னலகள்

5.ஒருபரபட்சேசேபமநிருகத்னதப்சபபல
வபிழுங்கபயத்தனைனிக்கும்
கபருநகரப்பபிடியபிலநிருந்துபதப்பபிக்க
லபகநிரிப

நுகரந்து
சுயபனமதுனைபத்துனணயுடன்பதூங்கநி
வபிழநித்துபவபசேல்பதநிறக்க
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கதவருசகபகபத்துநநிற்கும்பசவகம்.
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86. மூன்ற கவவிததகள்! - அன்பதொதவன்

# 1
பபல்வதீதநியபின்பபரந்தபகவளைனியபில்பமநிதந்து
நட்சேத்தநிரங்களைனின்பஇனடகவளைனியபில்பபுகுந்து
தநினசேகளைனின்பஒளைனிபபடபதபபபிரசதசேங்களுக்ககல்லபம்
பபிரசவசேநிக்கபகனைபக்கண்டபபறனவகயபன்றுபஅமரந்தநிருக்கநிறது
சேநிறகுகள்பகவட்டிகயறநியப்பட்டு
கபறநிபஉமநிழ்ந்சதன்
கபல்கனளைப்பபபினணத்தபகனைத்தபசேங்கநிலநியபின்பசமல்
நநிசேப்தப்பபட்சேநியபின்பகநற்றநியபில்பமுத்தமநிட்டு.

# 2
ஞபபகங்ககபள்ளைவபியலபபமபநகரின்பசேரபசேரிகளுக்குள்
வபித்யபசேமபனைதபய்பஅனழத்தகதபரு
கருத்தபமநிருகம்

அகண்டபமபரபும்பவலநியபபுஜங்களும்
மநிருகபபலம்பகசேபல்பனவ
கண்களுக்குள்பகனைவுகள்பபலதயும்பஅனடகபத்ததநின்
உனரயபடல்களைனில்பததும்பும்பநனகச்சுனவ

'இயல்சபபஇதுதபசனைப...?'
"எனைக்குமுண்டுபஎனைக்சககயனைக்கபனைபதனைனிச்சசேபகங்கள்"
-கம்மநியக்குரலநில்பகமல்லநியப்பபுன்னைனகபமநிளைனிர

கபலபறபநடக்கவபிரும்பபியப
வலநியபமநிருகம்பகட்டப்பட்டிருந்தது
பல்சவறுபமுனளையடித்தபகயபிறுகளைனில்பநகரவுமநியலபமல்
நம்பபிக்னகசயபடுபஉனரயபடுகநிறதுபமநிருகம்
கண்களைனில்பகனைவுகள்பமநின்னை.
 

# 3
தனைனித்தநிருந்தவன்பஉடனலப்
பபினணத்தநிருக்கநிறதுபநபககமபன்று

ததீண்டத்பததீண்டபபரவுகநிறது
இன்பவபிஷம்

ஒவ்கவபருக்பககபத்தலும்பகவவ்சவறுபவனகயபக
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குருதநிபகவளைனிசயற்றநி
குடிசயறநியதுபஆலகபலம்

அயரச்சேநியபய்பஇருக்கநிறதுபமமீண்டுத்பதநிரும்புதல்ப
எனைபசேலநித்தபநபகத்னத
அணபியபய்பதரித்சதன்பசேநிவனைபய்
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87. தகதொக்கு! - அன்பதொதவன்

இரவபின்பமடியபில்பதனலனவத்துபபடுத்தநிருந்தவனனை
கதபட்கடழுப்பபியதுபமபயக்கரகமபன்று

வனளைக்கரத்தநின்பஸ்பரிசேபஇனசேயபில்ப
தனனைபமறந்தவன்பசுகபமயக்கத்தநில்

நகத்ததீண்டலநில்பசேநிலநிரக்குமுடனலபகரசமந்தநித்
தழுவுனகயபில்பகலக்கநிறதுபஉயபிரக்கலனவ

மூச்சேனைலநில்பஉருகநிபவழநியும்பகபமம்
வபியரனவபநதநியபய்

சபசுகநிசறபம்;பபிதற்றுகநிசறபம்;பபித்தகமனைபஉளைறுகநிசறபம்
அரத்தங்கனளைபகதபனலத்தபவபரத்னதகனளைத்பசதடிச்பகசேதுக்கநி
சேநிற்பமபக்கும்பமுயற்சேநி;அரூபச்சேநிற்பம்

ஏசதபபஒருபசுழலுக்குள்ப
இழுத்துப்சபபகநிறதுபஉருவமற்றக்குரல்

நதீந்தநிபவபினளையபடலநில்பசநரம்பசபபவதறநியபமல்
சசேவல்பகூவத்பதநிடுக்கநிட்டுபவபிலகநிபநபணம்பகுனழய
தழுவுகநிறபள்பகபற்றபய்
அனணத்தக்கனளைப்பபில்பஆனைந்தபஅயரச்சேநி

கூடனலபமுடித்தபதநிருப்தநியபில்
கனளைத்துறங்கநியபநநிரவபணபஉடகலங்கும்ப
முத்தமுத்தநினரகள்

கவளைனிச்சேபவபிடியலநில்பகனலந்தபதபள்ககளைங்கும்
ஈரம்பஅழநித்தபகவபினதகள்

தவமநிருக்கநிசறபம்பமற்றுகமபருபஇரவுக்கு
புதநியக்பகவபினதகளுக்கபய். 

கபத்தநிருக்கநிசறன்!

வபிடுமுனறயபில்பவரும்சபபகதல்லபம்ப
கனலத்துப்சபபட்டுவபிடுகநிறபய்பவலநியக்பகபற்னறப்சபபல

பததிவுகள் ©  2020



124                                            பததிவுகள் கவவிததகள் (தததொகுததி மூன்ற) 

மூழ்கடித்துபவபிடுகநிறபய்ப
சேந்சதபஷப்-கபருமனழயபில்
மூச்சுத்தநிணறநிப்சபபகநிறதுபஆனைந்தத்தநில்

தபழ்வபரம்பபடுக்னகயனறபமுற்றம்
குளைனியலனறபசேனமயலனறகயனை
எங்கும்பஇனரந்துபகநிடக்கநிறதுன்ப
ஞபபகங்கள்

எதுபஎப்சபபகதனைத்பகதரியபபரகஸ்யசமப
உனைதுசுவப'ரஸ்யம்
ககபஞ்சேம்-ககபஞ்சேமப'ய்பமுயற்சேநித்து
ஒழுங்குக்குபமமீண்டுபவரும்சபபது
தனலக்கபட்டுகநிறதுன்பஅடுத்தபவபிடுமுனற
 

2.

88. மமீறல்சுகம்! - அன்பதொதவன்

மநின்தனடபசநரங்களைனில்பகம்பபிசவலநிபதபண்டிபகுதநித்சதபடுகநிசறன்பஎன்பப்ரியத்பதபவரம்பசநப'க்கநி
கபவலனனைபஏமபற்றநிபகபத்தநிருக்கும்பஎதநிரபப'ரத்து
மநின்சேபரசமபபகபவலசனைபபவந்துவபிட்டபல்பஉயபிரப்பசபப'கும்
மமீறல்களைனில்தபனைனிருக்குபமநிகுசுகம்

jpashivammumbai@rediff.com
பதநிவுகள், நவம்பரப2005 இதழ்ப71 
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89. இருப்பவிடம்! - கவவிஞர் புகதொரி

கடல்பகண்டுககபள்ளைபத
அனலபநபன்
சமகத்தநில்பஏறநிக்ககபண்சடன்

சமகம்பமறுதலநித்த
மனழத்துளைனிபநபன்
நநிலத்தநின்பமடிபவதீழ்ந்சதன்

நநிலம்பநநிரபகரித்த
நதீரபநபன்
கபற்றநில்பகதபற்றநிக்ககபண்சடன்

வதீசும்பகபற்றுடன்
இங்கும்பஅங்குமபய்
அனலந்சதன்பதநிரிந்சதன்

கபட்டுபமரம்பஒன்றநில்
கருங்கல்பபபனறபஒன்றநில்
மூங்கநில்பகநினளைகளைனில்
சபய்பஉறங்கும்
பனழயபமபளைனினகச்பசுவற்றநில்

ககபடிக்கம்புபநுனைனியபில்
பபய்பமரத்தநின்பவபிளைனிம்பபில்
சவப்பமரபஇனலயபில்
குஞ்சுகள்பகவளைனிசயறநிய
அனைபனதக்பகூட்டில்

துருசவறநியபகம்பபிகளைனில்
ககபம்பபில்பவபிழுந்த
பறனவயபின்பஎச்சேத்தநில்
ஒட்டிக்கநிடக்கநின்றனை
என்பஇரத்தத்பதநிசுக்கள்

buhari@gmail.com
நவம்பரப2005 இதழ்ப71
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90. கனைதொக் கண்வடன்! - கவவிஞர் புகதொரி -

அமுதபநதீரபசுரக்கும்பஇதயக்பகநிணற்றநில்
ஊனமக்பகபயங்களைபய்பமூடிக்பகநிடக்கும்
அவளைனின்பஆனசேபஊற்றுக்கண்கள்
அத்தனனைனயயும்
அந்தரங்கபவபிரல்கள்பநதீட்டி
கமல்லபகமல்லபஉனடத்தபன்
அவன்

     கவள்ளைம்பகவள்ளைம்
     எப்சபபதும்பஇல்லபதபஅளைவபில்
     வபிழநிபமனைம்பஉயபிரபஆன்மப
     அனனைத்னதயும்பநனனைத்துத்பதுனவத்து
     கபபங்கநிப்பகபருகநி
     அவளுள்பஒருபகவள்ளைத்பதநிருவபிழப

குருதநிச்பசேநித்தநிரங்கள்பததீட்டி
துடித்துபகவடித்துபவபினளைந்த
அவனைனின்பகந்தகக்பகபயங்களைனிகலல்லபம்
கமல்லநியபமனைபஇனழகளைபல்
கபபழுதுகள்பதப்பபமல்
சநசேபஉயபிரபஒத்தடங்கள்
ககபடுத்தபள்பஅவள்

     கண்ணதீரபகண்ணதீர
     இனமகனளைக்பகனரத்தழநித்துக்ககபண்டு
     கருனணபகபற்றபகநகநிழ்ச்சேநியபில்
     கனைனிந்துபகுனழந்தபஅவனைனின்பகண்களைனில்
     கபட்டபற்றுக்பகண்ணதீரப்பகபருவபிழப

ஆம்...

வபடிபவதங்கநி
உயபிரமட்டும்பமமீதம்பனவத்து
வபன்பசநபக்கநிக்கநிடந்த
கபய்ந்தபபனழயபகசேடியபில்
பூத்ததுபஒருபசேந்தனைமுல்னல

கபலப்பகபருமரத்தநில்
முட்டிபசமபதநிபஅடிபட்டு
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குற்றுயபிரபய்க்பகநிடந்த
ஒருபவண்ணத்துப்பபூச்சேநி
தநிடுதநிப்கபனைத்பசதடிவந்த
கபபன்பவசேந்தத்தநில்
மூச்சுப்பபற்றநிபஉயபிரத்தது

தன்னனைசயபபதநித்துப்பபூத்த
சேந்தனைபமுல்னலயபின்பஇதயவனைத்தநில்
ஓரபஈரபமுத்தமபய்ச்பகசேன்றமர
கருகநிக்பகநிடந்தபசேநிறகுகனளை
புத்துறவுக்பகபற்றநில்பபுதுப்பபித்துக்ககபண்டு
சேநிறகடித்துச்பசேநிறகடித்துச்பசேநிலநிரத்தது
வபஞ்னசேமநிகுபவண்ணத்துப்பபூச்சேநி

     வண்ணத்துப்பபூச்சசேபவண்ணத்துப்பபூச்சசே
     அங்சகசயபநநில்பஎன்பவண்ணத்துப்பபூச்சசே
     அருகநிகலபருசபபதும்பவபரபய்
     என்பஉள்ளைங்கவரபவண்ணத்துப்பபூச்சசே

என்னனைப்பபறநித்கதடுத்துத்
தன்பசபபலநிக்பகருங்கூந்தல்பசூடி
வபிருந்துக்குச்கசேல்லபவபினரந்துபவருகநிறபள்
அசதப... அசதப.... என்பஎஜமபனைனி

நபன்பஅவள்பசதபட்டத்துபமலரல்லவப
நபசமபபநநியதநிகளைனின்பதவறல்லவபபஎன்று
முகம்பமூடிபவபிசேநித்ததுபசேந்தனைபமுல்னல

கதபடரும்பஇனவசபபன்ற
பபிரபஞ்சேக்பகபட்சேநிகளைனில்
இயற்னகத்பதளைனிரகனளைகயல்லபம்
துண்டுதுண்டபய்பநறுக்கநிப்சபபட்டு
எத்தனனைபஎத்தனனைசயப
கூட்டுக்கறநிபசேனமயல்கள்

நநிரம்பபிபவழநியும்பஏக்கங்களைனில்
கபருகநிபஉயரும்பதுயரங்களைனில்
சுற்றநிச்சுழலும்பகபருமூச்சுப்பபுயல்களைனில்
பபிரபஞ்சேம்பநநிச்சேயம்பஅழநிந்துசபபகும்பஎன்று
பபிரபஞ்சேசமபகதறுவதுசபபல்
கனைபக்பகண்சடன்
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என்பகண்களைனின்பஆழத்தநில்

buhari@gmail.com
அக்சடபபரப2005 இதழ்ப70 -
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91. உயவிரினைளினும் இந்தப் தபண்தம இனைளிவததொ? - தவதகச் தசல்வவி -

என்பதபசய!
நதீபமபதவம்பகசேய்தநிருக்கத்பசதனவயபில்னல.
அங்சகபமபமரத்தநின்பககீசழ
என்பவயதுப்பனபயன்கள்
நட்சேத்தநிரங்களுடன்பசபசுனகயபில்
இங்சகபநபசனைப,
சேநிம்னைனிபகவளைனிச்சேத்தநில்
அரிசேநியபிசலபகல்பகபபறுக்குகநிசறன்
உனலபகபய்ந்துபககபண்டிருக்கநிறது.
அந்தக்பகூட்டத்தநில்,
என்பபபிரியபநண்பன்பஇருக்கநிறபன்.
பகற்பகபபழுதநினைனிசலசய
அவனுடன்பநபன்பஅமரபஇயலவபில்னலசய?
இவ்வபிரவபில்...?
அவன்பஒருபஆண்
நபன்பஒருபகபண்ணபம்.
என்பமனைத்தநின்பஆண்னமபயபருக்குப்பபுரியும்?
சநற்றுபஒருவன்பபபரதநினயக்பகபதலநித்தபன்
இன்றுபநபன்பகபதலநிக்கநிசறன்.
அவனுக்குப்பகபயபபபபரதநிதபசேன்.
தபசேனுக்குப்பகபண்பபல்பஎனைனில்
தமநிசழபஎன்பபல்பகல்கலறநியும்.
ஆதபமுக்குப்பபபிறகுபஆண்சேபதநியும்பஇல்னல.
ஏவபளுக்குப்பபபிறகுபகபண்சேபதநியும்பஇல்னல.
இதுபஇங்சகப
யபருக்குப்பபுரியும்?

vaigai_anne@yahoo.com
சமப2005 இதழ்ப65 
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92. உள்வள ஒரு வதொனைவவில்! - தவதகச் தசல்வவி-

தபழ்பதநிறக்கும்பஎன்றபல்தபன்
கபத்தநிருத்தல்பசுகம்.
இல்னலகயனைனில்
மரணபஅவஸ்னத

கபலபமயக்கத்தநில்
கண்பவபிழநித்துப்பபபரக்னகயபில்
பகலப
இரவப
ஏதும்பபுரியவபில்னல.

பகலுமநின்றநி
இரவுமநின்றநி
அந்தநிப்பகபபழுதபய்பஇருந்தபலும்
சேநில்கலன்றபகுளைனிரகபற்றும்
சேநிங்கபரப்பபூமணமும்
உன்பமுத்தம்பதந்தநிடுசமப?

பககலன்றுபகதரிந்தபல்
சேநிறகுகனளைபவபிரிக்கலபம்.
இரகவன்றுபகதரிந்தபல்
கூட்டிற்குள்பஒடுங்கலபம்.

தபழ்பதநிறக்கபவபிட்டபலும்
இந்தபமரணபஅவஸ்னத
அந்தநிப்பகபபழுதநின்பவபனைவபில்.

vaigai_anne@yahoo.com
மபரச்ப2005 இதழ்ப63 -
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93.  என் முனைளியம்மதொ.. - புததியமதொதவவி (மும்தப) -

பபரதநிக்கு
கண்ணன்பஎன்பசசேவகன்பமபதநிரி
எனைக்குபஎங்கள்பமுனைனியம்மப.

கபய்கறநிபநறுக்குவதுபமுதல்
துணபிமடிப்பதுபவனர
எல்லபம்பஅவள்பகசேய்வதபகத்தபன்பஒப்பந்தம்
ஆனைபல்பஒப்பந்தங்கனளைபமமீறுவதநில்
நபங்கள்பஇருவருசம
இந்தநியபவும்பஇலங்னகயும்பமபதநிரி.

ஆனைபல்பஎங்கள்பஒப்பந்தங்களைனில்
எழுதப்படபதபஷரத்துகள்
எங்கள்பஇருவருக்குசம
கரபம்பவும்பமுக்கநியமபனைனவ
அனதத்பகதபடரவதபல்தபன்
என்றும்பகதபடரகநிறது
எங்கள்பஇருவருக்குமபனை
னககுலுக்கல்கள்.

எல்லபரபவதீட்டுபகசேய்தநிகனளையும்
அவள்பகசேபல்லச்கசேபல்ல
நபன்பவபிருப்பத்துடன்பசகட்பதுபசபபல
ம்ம்பககபட்டபசவண்டும்.
பதநிலுக்குபநபன்பகசேபல்லும்
இலக்கநியபஅரசேநியல்பகனதகனளை
அவளுக்குப்பபுரியபவபிட்டபலும்
அவள்பசகட்டபகபசவண்டும்.

இப்சபபகதல்லபம்பநம்பதமநிழர
எழுச்சேநிக்கனதகனளை
முத்துக்குமரன்களைனின்
உயபிரத்தநியபகங்கனளை
ஈழத்தமநிழருக்கபய்
நடக்கும்பகூட்டங்கனளை
சபரணபிகனளை
மனைனிதச்சேங்கநிலநிகனளை
நநித்தமும்பநநித்தமும்
நம்பதனலவரகள்பசபசேநிய
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வதீரவசேனைங்கனளை
கசேபல்லநிச்கசேபல்லநி
பூரித்துப்சபபசனைன்.
சதரதல்பவந்தது
கூட்டணபிபபபிறந்தது.

முனைனியம்மபபசகட்கநிறபள்
என்னைமபபஇது..?
யபருபகூடபயபகரல்லபம்?
ஈழத்தமநிழரபசபபரபட்டம்
அதுபஇதுனுபகசேபன்னைதீகசளை
இவுகபமபறநிமபறநி
அங்சகயும்பஇங்சகயுமப
நநிக்கதபபபத்தப
ஏபதபயபி...
அண்ணன்பதம்பபிபகசேத்தபலும்பபரவபல்சலனு..
இந்தபஆட்டம்பஆடுதபனுகசளை..
இவகனைல்லபம்
சசேபத்துசலபஉப்புபசபபட்டுபதநின்னைபனை
இல்ல..

முனைனியம்மபபஅடுக்கநிக்ககபண்சட
இருக்கநிறபள்
நபன்பமவுனைமபய்...
வழக்கம்பசபபல
ம்ம்ம்பககபட்டிக்ககபண்டு.
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94. நகம் - புததியமதொதவவி (மும்தப) -

வபிதம்பவபிதமபக
வண்ணம்பபூசேநி
அழகுப்பபரத்தபகபரணத்தபசலசய
கவட்டபமல்பஇருக்கபசவண்டும்
என்பதல்ல.
கவனைமபகபகவட்டபசவண்டும்.
ஆழமபகபகவட்டினைபல்
ரத்தக்கசேநிவுபவரலபம்
கவனைனிக்கபமல்பவபிட்டுவபிட்டபல்
வதீங்கநிபசேகீழ்ப்பபிடித்து
வபிண்பவபிண்பஎன்று
வலநிபககபடுக்கும்
பபிரபணபஅவஸ்னதனய
அனுபவபிக்கபசவண்டிவரும்.

வளைரப்பதுபதற்கபப்புக்கு
என்கறல்லபம்பகசேபல்லநிக்ககபள்ளைலபம்
வளைரந்துபவனளைந்தநிருக்கும்
இடுக்குகளைனில்
தங்கநிவபிடுகநிறது
சதடிவந்தபஅழுக்கும்
சதகத்தநின்பஅழுக்கும்.
சேனமப்பதுபசேபப்பபிடுவது
அழுக்குகள்பசசேரத்துதபன்
என்றபலும்
பழகநிவபிட்டது
இரப்னபயும்
இனறப்னபயும்.

இரவபில்பகவட்டினைபல்
தரித்தநிரம்பஎன்று
பபட்டிபகசேபன்னைனதசய
அம்மபவும்பமறக்கபமல்
கசேபல்கநிறபள்.

கவட்டபகவட்டபவளைருமபம்
உன்பநநினனைவுகனளைப்பசபபலசவ
நகமும்ப.
கசேத்தபஉடம்பபிலும்
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நகம்பவளைருமபசம
கசேபல்லுகநிறபரகள்
உண்னமயப?
அதனைபல்தபன்பஉயபில்பஎழுதுகநிசறன்
வபிரல்கனளைப்பபுனதக்கபததீரகள்
எரித்துவபிடுங்கள்பஎன்று.

puthiyamaadhavi@hotmail.com
சமப2009 இதழ்ப113  -

பததிவுகள் ©  2020



135                                            பததிவுகள் கவவிததகள் (தததொகுததி மூன்ற) 

( 95.- 100) நல்லவததொர் வதீதணை தசய்வத... - ப.மததியழகன் (ததிருவதொரூர்)

.கவபினதகளைபல்பகட்டியபகல்லனற
கல்லனறச்பசேமமீபமபய்
ஓயபதுபஒலநித்துக்பககபண்டிருக்கும்
அவன்பகுரல்
வதீட்டில்பஅவனுனடயபசேநிறுபஅனறயபில்
எண்ணற்றபகவள்னளைக்பகபகநிதங்கள்
அவன்பகவபினதகனளைபஎழுதநியவுடன்
கனைக்கக்பகண்டிருக்கநிசறன்
கல்லூரிக்பகபலங்களைனில்
அனடந்துவபிட்டபசுதந்தநிரத்னதப்பபற்றநி
ஆரப்பரிக்கப்பசபசுவபன்
பபரதநிபகண்டபசுதந்தநிரம்
இதுவல்லகவன்று
கபதலநியபிடம்பஸ்சநகமநிருந்தபல்
சேநிறுநகத்பததீண்டல்பகூட
சபரின்பம்பஎன்பபன்
முக்தநிபகபற்று
சகபவபில்களைனில்பசேநினலகளைபயபிருக்கும்
கதய்வத்தநில்பஒன்று
என்முன்பவந்துபவபழ்கநிறது
அதுசவபஎன்பஅம்மபபஎன்பபன்
வபிடியலநிலநிருந்து
தபபல்பநநினலயபவரினசேயபில்பநநின்று
வபிண்ணபபம்பவபங்கநிபவருவபன்
சவனலசதடும்பநண்பனுக்கபக
கபதல்பயுத்தத்தநில்
அபபிமன்யவபகபநபன்
ககளைரவரபகபநதீப- என்ற
அவன்பகவபினதபகமய்யபகநிப்பசபபனைது
பத்மபவபியகத்தநில்பசேநிக்கநி
உயபிரிழந்தபன்
இன்னும்பஅவனுனடயபஇதயம்
கல்லனறயபில்பஉறங்கபமல்
துடித்துக்பககபண்சடயபிருக்கநிறது
கபதலநித்தபநபட்களைனில்
அவன்பஎழுதநியபகபதல்பசவதங்கள்
இன்றுபகடற்கனரபமணலநில்
சுண்டனலச்பசுமந்துபககபண்டிருக்கநிறது.
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96. புயலுக்கு பவிந்ததய இரவு - ப.மததியழகன் (ததிருவதொரூர்)

கபண்பகபயனரபனவத்ததபசலப
என்னைசவப
இவ்வுளைவுபகபலமபய்
தன்பஉள்ளைத்துக்குள்சளைபனவத்துக்
குமுறநிக்ககபண்டிருந்த
அடக்குமுனறகளும், அவமபனைங்களும்
எண்ணச்பசுழற்சேநியபகபஉருக்ககபண்டு
கடலநின்பநடுசவபனமயம்பககபண்டு
சூறபவளைனியபய்பசுழன்றடித்து
உலனகபமநிரளைனவத்துக்
கனரபகடந்தது
பபிரசதசேகமங்கும்
வபிசும்பல்கள், முனைகல்கள், அழுனககள்...

வதீடிழந்தவரகள்,
பபிள்னளைகனளைபபறநிககபடுத்தவரகள்,
உறவுகனளைபகதபனலத்தவரகள்...
-இவரகளைனனைவரும்பதற்கபலநிகமபக
தங்கபனவக்கப்பட்டுள்ளை
பள்ளைனிகளைனில்
தபய்னமயபின்பகண்ணதீரப்பபுலம்பல்கள்
கபற்றனலகளைனில்பபரவபிக்கநிடக்கநிறது
புயலுக்குப்பபபிந்னதயபஇரவுகளைனில்...

சபரழநினவத்பதடுத்தநிடபசவண்டுகமன்ற
உள்ளைக்கநிடக்னகனயவபிட
சவறுபஏதும்பகசேய்யபஏலபத
கடலன்னனைபவடித்த
கண்ணதீரத்துளைனிகள்பகடலுடன்
கலந்துபநுனரக்கநிறது.
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97. பதொட்டுக்கு ஒரு ததலவன் - ப.மததியழகன் (ததிருவதொரூர்)

சேமுதபயபநநிகழ்வுகனளைபஉள்வபங்கநி
கவபினதயபய்ப்பபுனனையும்
இவனைதுபகற்பனனைத்பதநிறசனை
இவனுனடயபகசேபத்து
பத்தநிரத்தநில்பபதநியபமுடியுமப
பலரபமத்தநியபில்பகபருமநிதம்
ககபள்ளைபமுடியுமப
இவன்பஇனதபனவத்து
உறவுகளைனின்பஉதபசேகீனைப்படுத்தனலயும்
நண்பரகளைனின்பனநயபண்டினயயும்
மனனைவபியபின்பஅன்றபட
ஏச்சுப்பசபச்சுக்கனளையும்
ஒவ்கவபருபநபளும்பஎதநிரககபண்டு
கண்ணுறக்கம்பகூடபமுள்படுக்னகதனைனில்பஎன்ற
இக்கட்டுபகதபண்னடக்குழநியபில்பஉயபிரசநபக
இறுக்கநியபசூழ்நநினலயபில்
சுழன்றுபசுழன்றுபவதீசும்
சூறபவளைனியபிலநிருந்து
இவனைதுபஉள்ளுக்குள்பஎரியும்
பனடப்புக்குபபபிரகநிருதநியபனைபசுடனர
அனணயபமல்
ஜதீவன்பபபிரியும்பவனர
தமநிழ்ப்பபிரவபகம்பகுனறயபமல்
கபப்பபற்றநிபவந்தபன்
தன்னனைபதமநிழுக்குபஅரபணபித்து
மகபகவபிஞன்பமனறவுக்குப்பபின்
கல்லனறயபில்பஏற்றநினவத்தபஅகல்பவபிளைக்கு
கபற்றநினைபல்பஅனணந்தபபபின்புதபன்
இவனுனடயபகவபிச்சுடரபவபிளைக்கு
இலக்கநியவபனைனில்
வபிடிகவள்ளைனியபய்பஒளைனிவதீசேத்துவங்கநியது
கபலகவள்ளைம்பகவபிஞனனை
அடித்துச்பகசேன்றுவபிட்டசபபதநிலும்
அவனைதுபகவபிகவள்ளைத்தநில்
சேநிக்கபமல்பமமீண்டவரபயபர
இங்கு!
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98. மனைப்பததிவுகள் - ப.மததியழகன் (ததிருவதொரூர்)

என்னனைக்பகடந்துபகசேன்றுவபிட்டபகதன்றல்
இப்கபபழுதுபயபனரத்பதபலபட்டிக்பககபண்டிருக்கநிறசதப...
நதநியபில்பசநற்றுபபபரத்தபநதீரனலகள்,
இக்கணத்தநில்பபலனமல்பபயணப்பட்டிருக்கும்
ஆனைபல், இன்றுபகண்டபநதீரனலகளைனிலும்
என்பமுகம்பகதரிந்தது.
குனல, குனலயபய்பபனைங்கபய்கள்பஉள்ளை
பனனைபமரதனதபவபிட, அவற்றுக்கநினடசயபநநிற்கும்
கமபட்னடப்பபனனைமரசம
கண்களைனின்பகவனைத்னதபஈரக்கநின்றது.
கவகுபஉயரத்னதபஅனடந்துவபிட்டபல்
கசேயலற்றுபசும்மபபஇருக்கலபம்
என்பனதபஆகபயத்தநில்பமநிதக்கும்
கழுகுபஉணரத்தநியது.
இப்பூமநியபிலுள்ளைபஒவ்கவபருபகபபருளும்
சேமமீபத்தநில்பநம்னமபவபிட்டு
மனறந்துபசபபனைவரகளைனின்
ஞபபகச்சுவடுகனளை
மனைஅடுக்குகளைனிலநிருந்துபதட்டிபஎழுப்புகநின்றனைவபய்
அனமந்தநிருக்கநின்றனை.
சூரியனுக்குபககீசழபஆயபிரமபயபிரம்பமபற்றங்கள்,
வளைரச்சேநிகள், ககபண்டபட்டங்கள், சபரழநிவுகள்,
அதநிசேயங்கள், ஆடம்பரங்கள்
ஆனைபல்பகதநிரவன்பஎவற்னறயும்
கபபருட்படுத்துவதநில்னல
அப்படிபஇருப்பதபல்பதபசனைபஅவன்பஆதவன்.
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99. உள்தவளளிப்பயணைங்கள் - ப.மததியழகன் (ததிருவதொரூர்)

வபன்கவளைனியபில்பசமகங்களைனின்
அணபிவகுப்னபப்பசபபன்றது
மனைதநில்பநநினனைவனலகள்
உற்றுப்பபபரத்தபல்
கவவ்சவறுபஉருவங்கள்பபுலப்படலபம்
அம்முகநில்பகூட்டங்களைனில்

கடிவபளைமநில்லபதபபுரவபிகயனை
ஐம்புலன்கள், தநினசேக்ககபன்றபய்
மபனைனிடனனைபஇழுத்துச்பகசேன்று
சேகதநியபில்பஅவனனைபவபிழனவத்து
சுற்றத்தபரபனகககபட்டிச்பசேநிரிப்பனத
சுற்றநிபநநின்றுபசவடிக்னகப்பபபரக்கும்
மனைப்பரப்பபில்பஎரியும்
ஆனசேகயனும்பசவள்வபித்ததீயபில்
ஆகுதநியபகும்
வபிட்டில்பபூச்சேநினயப்பசபபல்
மனைனிதபஉடல்கள்

கபனலக்பகதநிகரபளைனி
பனைனிப்சபபரனவனயபவபிலக்கநியது
பறனவகள்ப‘ககீச்’கசேன்றுபசேத்தமநிட்டு
சேநிறகடித்துப்பபறந்தனை
மபனலயபிலபவபடிப்சபபய்வபிடுசமபகமன்று
வருத்தம்பககபள்ளைபமல்
மலரகள்பமலரந்துபநநின்றனை
கதன்றலநின்பபபடனல
மரங்கள்பதனலயனசேத்து
ரசேநித்தனை
தபன்பகனரயபில்பஒதுக்கநியபகநிளைனிஞ்சேல்கனளை
வந்துபகபபறுக்கும்பஅரும்புகனளைக்பகபண
கடலனலபகபத்தநிருந்தது
னவகனறபகமளைனைத்தநில்பககீதம்பபபட
சதவக்குயபில்பஓசடபடிபவந்துவபிட்டது
கருசமகத்தநில்பகுமரக்கடவுனளைக்பகண்டதுபசபபல
சதபனகபவபிரித்தபடியதுபமயபில்
வண்டுகள்பஅன்றுதபன்பமுதல்முனறயபக
சதனனைபசுனவத்ததுபசபபன்று
ரீங்கபரமநிட்டனை
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புல்லநிதழ்களைனின்பமமீதுபபடிந்தநிருக்கும்
பனைனித்துளைனிபபபிரியபவபினடபகபற்றுச்கசேன்றது

இன்னறயபகபபழுது
நமக்குபஇனறவன்பஅளைனித்தது
இயற்னகபஅதனனைபநன்குணரந்துள்ளைது
மனைனிதபமனைம்பஆதநியபிலநிருந்சதபஅதனனை
மறந்துபவந்துள்ளைது.
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100. தததொதலந்து வபதொனை நதிழதலத் வதடி... - ப.மததியழகன் (ததிருவதொரூர்)

பபல்யத்தநிலநிருந்து
எனனைத்பகதபடரந்துபவந்தபநநிழல்
இன்றுபகதபனலந்துபசபபய்வபிட்டது!

எனைதுபபபதத்தடங்கள்
கடந்துவந்தபபபனதனயபஉளைவறநிந்து
எங்குபசபபய்ச்பகசேபன்னைசதப?

உணவபின்றநி, நதீரின்றநி, கபற்றநின்றநிபகூட
ஒருவன்பஇப்புவபியபில்பவசேநிக்கலபம்
நநிழலநின்றநிபஇருக்கமுடியுமப?

மற்றவரகளைனின்
நநிழல்கனளைப்பபபரக்கபசநரும்சபபகதல்லபம்
வபிசேபரிக்கநிசறன்
எனைதுபநநிழலநின்பநலத்னதப்பபற்றநி!

mathi2134@gmail.com
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101. வவிடியல் - ரதொம்ப்ரசதொத் 

இருளைனடத்தநிருந்தபவதீட்டில்
கமல்லபஒளைனி
குடிபுகத்கதபடங்குவதுதபன்
வபிடியசலப...

வபிடியபல்கபள்பசதபறும்
சேன்னைல்பவழநிசய
வழுக்கநிபவபிழுகநிறபது
கவய்யபில்...

அதனனைத்
தபங்கநிப்பபபிடிக்கப
முயற்சேநிக்னகயபில்
என்பனககளைனில்பநநினறந்து
தளும்பபிபவபிழுகநிறபது
கவய்யபில்...

கண்ணபமூச்சேநிபவபினளையபட்னட
இன்றும்பமறந்தநிடபதப
வபிடியல்பஇப்சபபதுதபன்
சதடத்துவங்கநியபிருக்கநிறது
இரனவ...

ஆனைபல்,
வபிடியல்களைனின்பவதீட்டில்
இருள்பதங்குவசதபஇல்னல
என்பபதுபவபிடியபலுக்குத்
கதரியுமப?
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